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VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády 
č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů 

 
Připomínkové řízení bylo zahájeno dne 12. listopadu 2019 a ukončeno dne 3. prosince 2019. Materiál byl rozeslán na 72 připomínkových míst, z toho se nevyjádřilo 17, bez 
připomínek 25, jen doporučující připomínky uplatnilo 7 připomínkových míst a zásadní připomínky 23 připomínkových míst Vyhodnocení tohoto připomínkového řízení je 
uvedeno v následující tabulce: 
 
Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

K návrhu 
usnesení vlády 

Ministerstvo financí 
 
kontaktní osoba: 
Ing Libor Santner 
257 042 155 
libor.santner@mfcr.cz 

Do návrhu usnesení vlády požadujeme zařadit nové body, a to jednak ve znění: 
„Vláda bere na vědomí zajištění dopadů do rozpočtů územních samosprávných 
celků plynoucích z návrhu nařízení vlády uvedeného v bodě I tohoto usnesení 
vlády v rámci rozpočtů územních samosprávných celků bez kompenzace ze 
státního rozpočtu“. 
Dále do bodu II požadujeme zařadit nový úkol ve znění: „Vláda ukládá členům 
vlády a vedoucím ostatních správních úřadů zabezpečit finanční dopady do 
státního rozpočtu plynoucí z návrhu nařízení vlády uvedeného v bodě I v rámci 
stávajících rozpočtových limitů v oblasti prostředků na platy v dotčených 
kapitolách státního rozpočtu“. 

AKCEPTOVÁNO. 
 
 

K části první čl. 
I bodům 2 a 18 

Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Vlastislav Svoboda, LL.M. 
234812179, 
Vlastislav.Svoboda@msmt.cz 

Vzhledem k platové třídě asistenta pedagoga, který vykonává přímou 
pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově, lze u pečující osoby v dětské 
skupině, jejíž náplní je hlídání a péče, akceptovat pouze 6. platovou třídu. Vyšší 
platové třídy nelze u pečující osoby v dětské skupině akceptovat z důvodu 
neexistence státní normy výchovné činnosti ani státní kontroly naplňování 
případných standardů. 

AKCEPTOVÁNO. 
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K části první čl. 
I bodu 4 a 
souvisejícím 
bodům 

Svaz měst a obcí České republiky 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Alena Klimtová, DiS. 
730 897 551 
klimtova@smocr.cz 
 
Připomínku stejného znění zaslali: 
 
Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 
 
kontaktní osoby: 
Dr. Jan Zikeš 
222 324 985 
zikes@kzps.cz 
Mgr. Kateřina Látalová 
731 136 087 
katerina.latalova@uzs.cz 
 
Unie zaměstnavatelských svazů 
České republiky 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Kateřina Látalová 
731 136 087 
katerina.latalova@uzs.cz 

Zásadně nesouhlasíme s přeřazením všech úředníků vykonávajících sociální 
práci a sociálně-právní ochranu dětí z 10. do 11. platové třídy.  

a) Tento návrh vnáší značnou disproporci do odměňování 
zaměstnanců obcí, kdy se úředníci vykonávající sociální práci 
a sociálně-právní ochranu dětí dostanou na úroveň odměňovací 
tabulky spolu s vysoce odbornými činnostmi na úřadech, a to včetně 
manažerských funkcí s vysokou odpovědností.  

b) Dalším důvodem zásadního nesouhlasu s tímto návrhem je fakt, 
že stát navyšuje odměňovací kritéria bez navýšení finančních 
příspěvků na ně. 

Zdůvodnění:  
1. Jde o naprosto nevhodnou ingerenci státu do fungování úřadů 

územních samosprávných celků, která není ze strany státu 
dlouhodobě finančně pokrývána. Nejcitlivější je toto 
pro rozpočet obcí, kde je nejvyšší výskyt sociálně 
problémových jevů, a tedy i nejvyšší požadavky na 
financování sociální práce a sociálně právní ochranu dětí. 
Pokud je zdůvodňováno zařazování sociálních pracovníků 
náročností sociální práce ve vyloučených lokalitách, mělo by 
být toto řešeno prostřednictvím zvláštního příplatku, a nikoliv 
přeřazováním práce do vyšších tříd, když jde o zaběhané 
systémové věci fungující uvnitř úřadů územních 
samosprávných celků v celkovém kontextu zařazování všech 
zaměstnanců.  

2. Zmiňované disproporce v rámci katalogu prací můžeme 
zdůvodnit několika příklady: 

o Velmi nesnadně obsazované funkce zaměstnanců úřadů v oblasti 
vysoce odborných činností jako jsou právníci, IT pracovníci, 
pracovníci stavebních úřadů aj. funkce, které jsou v soukromé sféře 
značně více honorovány, často nejsou ani v 11. třídě. 

o Samotní vedoucí odborů, kteří jsou odpovědní za sociální práci na 
úřadech, také nejsou vždy v 11. třídě. A pokud se do ní dostanou 
pouze tím, že řídí sociální pracovníky v 11. třídě, je nanejvýš 
nesystémové, aby řídící pracovník byl ve stejné třídě, jako jeho 
podřízený. 

o Další velký rozpor vzniká v rámci katalogu prací při zařazování 
tajemníků úřadu, kteří jsou dle velikosti úřadů v platových třídách 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR. 
  
Připomínkové místo SMOČR na připomínce 
trvá. 
Návrhem se specifikuje stupňující náročnost prací 
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. V 10. platové 
třídě je zařazena vyhledávací, poradenská a 
kontrolní činnost zajišťovaná podle § 10 zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů, každým obecním 
úřadem. Do 11. platové třídy se navrhuje zařadit 
náročnější činnosti v této oblasti, které podle § 11 a 
dalších tohoto zákona vykonávají obce s rozšířenou 
působností. Vzhledem ke zvýšené odpovědnosti 
v oblasti ochrany dětských práv, lze odstupňování 
náročnosti těchto prací považovat za přiměřené. 
Zvýšené náklady na platy jsou obcím hrazeny ze 
státního rozpočtu. 
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10.-12. a u statutárních měst mohou být v platové třídě 13. (viz 
katalog prací 2.10.33). Takže tajemník malé obce tak může být ve 
stejné třídě jako sociální pracovník, který je o dva stupně řízení níže 
postavený. 

o Mezi další nesrovnalosti lze zařadit fakt, že výkon 
veřejného opatrovnictví dnes není považován za 
sociální práci a je zařazen do 9. platové třídy, (viz 
2.10.01-9/11), přestože v rámci své činnosti často 
vykonává i náročnější činnosti než sociální 
pracovník, jelikož je i hmotně zodpovědný 
za prostředky, které jsou mu svěřeny, a koná za 
opatrované osoby majetkoprávní úkony. Tato 
náročnost není doceněna. Přitom u ORP výkon 
zajišťují sociální odbory, protože se jedná o činnosti, 
které nelze oddělit. Dosud tyto činnosti mohly být 
kumulované se sociálním pracovníkem, 
což dle návrhu novely zákona o sociálních službách 
nebude možné.   

o Další nesrovnalostí je zařazení činností: „Výkon 
veřejného poručenství a opatrovnictví dětí“ v 10. 
třídě (dle katalogu prací 2.10.13) oproti činnosti 
„Výkon veřejného opatrovnictví“ v 9. platové třídě 
(2.10.01-9/11). Přitom obě tyto činnosti jsou obdobně 
náročné, naopak zpravidla veřejný opatrovník 
při práci s opatrovanci v terénu oproti poručníkům, 
kteří mají své klienty zpravidla v ústavech anebo 
v domácí péči jiné osoby, mají mnohdy mnohem 
náročnější agendu než poručníci zařazení do vyšší 
třídy. Opatrovníci musejí zvládat velmi náročné 
dohlížení na každodenní pohyb osob 
s psychiatrickými diagnózami, kdy je s těmito klienty 
velmi náročná a problémová jakákoliv komunikace a 
motivace vedoucí k řešení jejich životní situace a 
jejich vnímání okolím (sousedské spory, pocitové 
ohrožení sousedů v důsledku neznalosti problematiky 
apod.). Navíc stejně jak u orgánů sociálně – právní 
ochrany dětí hájí zájmy a blaho těchto osob v 
soudních jednáních. 
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Stát těmito svými návrhy do katalogu prací ve veřejných službách a správě ve 
snaze sjednocovat činnosti sociálních pracovníků napříč státními úřady a 
zaměstnanci v sociální oblasti na obecních úřadech narušuje logické systémové 
vazby, které uvnitř katalogu porovnávají jak odbornosti, tak i náročnosti a 
zodpovědnost definovaných prací.  
Navrhované znění: 

• Sjednotit odměňování úředníků vykonávajících sociální práci 
a sociálně-právní ochranu dětí a veřejného opatrovnictví do 
10. třídy, tedy: 

a. nepřeřazovat úředníky vykonávajících sociální práci 
a sociálně-právní ochranu dětí z 10. do 11. platové třídy, jak 
uvedeno v připomínkovaném návrhu, 

b. zařadit veřejné opatrovníky do 10. třídy doplněním do 
katalogu prací v části 2.10.13 Referent sociálních věcí, v 10. 
platové třídě činnost: „Zajišťování a koordinace činností 
zaměřených na řešení nepříznivé sociální situace osob 
vyžadujících zvláštní péči, zejména osob omezených ve 
svéprávnosti“.  

c. Navýšit finanční ohodnocení formou „zvláštního 
příplatku“ za činnosti spojené se značnou mírou 
neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem 
ohrožení života nebo zdraví z 500 Kč až 1.300 Kč, na 1.250 
Kč až 5.000 Kč, a to tak, že by zaměstnanci byli přeřazení 
z § 8 odst. 2 písm. a) (dle přílohy č. 5, skupina I. bod 3.) 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb. do § 8 odst. 2 písm. c) (dle 
přílohy č. 5, skupina III.). 

• Katalog prací ve veřejných službách a správě, písmeno B. 
Zařazení prací do povolání a platových tříd, 2. ČÁST, Díl 2.10 
STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA, povolání 2.10.13 
REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 10. platová třída – doplnění 
bodu 13. viz níže. 

Zdůvodnění: 
viz 1. obecná připomínka 
Navrhované znění: 
Katalog prací ve veřejných službách a správě, písmeno B. Zařazení prací do 
povolání a platových tříd, 2. ČÁST, Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

SAMOSPRÁVA, povolání 2.10.13 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: 
10. platová třída 
13. Zajišťování a koordinace činností zaměřených na řešení nepříznivé 
sociální situace osob vyžadujících zvláštní péči, zejména osob omezených ve 
svéprávnosti. 

K části první čl. 
I bodům 6 a 46 

Ministerstvo zdravotnictví 
 
kontaktní osoby: 
Mgr. Filip Vrána 
224 972 109 
filip.vrana@mzcr.cz 
Mgr. Hana Vyznalová 
224 972 210 
hana.vyznalova@mzcr.cz 

Část první, čl. I návrhu nařízení, bod 6 k písmenu A 2. části dílu 2.19 v povolání 
2.19.37 
MZ žádá o vypuštění tohoto bodu návrhu 
Část první, čl. I návrhu nařízení, bod 46 k písmenu B 2. části dílu 2.19 
v povolání 2.19.37 
MZ žádá o vypuštění tohoto bodu návrhu 
Odůvodnění:  
Ministerstvo zdravotnictví souhlasí s vytvořením 14. platové třídy u povolání 
odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých 
přípravků, ale z hlediska zajištění financování je možné tuto změnu realizovat 
s účinností 1. ledna 2021, pro rok 2020 není pro zřízení 14. platových tříd 
zajištěno financování. 
Zařazením jen poloviny odborných pracovníků v laboratorních metodách a 
v přípravě léčivých přípravků způsobí růst nákladů o 17 260 800 Kč, s odvody 
23 474 688 Kč. 
Ministerstvo zdravotnictví připravuje komplexní návrh na změnu katalogu 
prací, která se dotkne mimo jiné také tohoto nelékařského povolání. 

AKCEPTOVÁNO. 
 
Novelizační body byly vypuštěny. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

K části první čl. 
I bodu 20 

Ministerstvo kultury 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Lucie Šimková 
lucie.simkova@mkcr.cz 

Požadujeme v novelizačním bodu 20 doplnit text: 
„2. Úklidové práce v interiérech historických objektů, prohlášených za národní 
kulturní památku s nejvyššími nároky na památkovou ochranu.“.  
V návrhu novely byla pro povolání 1.06.06 uklízeč doplněna 4. platová třída, 
která zohlednila náročnost prací při strojovém čištění ploch. Srovnatelnou 
náročnost práce co do znalostí způsobu ošetření a eliminace nesprávného 
postupu při něm však vykazuje práce uklízečů v interiérech nejvýznamnějších 
historických objektů, prohlášených za národní kulturní památku. Národní 
kulturní památky jsou nejvýznamnější kulturní památky, které prohlašuje vláda 
nařízením na základě § 4 zákona č. 20/1987 Sb., a které tvoří nejvýznamnější 
část kulturního dědictví národa. Jejich interiéry mají často nevyčíslitelnou 
hodnotu. Odpovědnost za správně zvolený a zejména provedený způsob 
ošetření interiérů je vysoká. Požadavek na vymezení této skupiny zaměstnanců 
je proto v kontextu s posouzením náročnosti jiných srovnatelných prací 
relevantní. 

AKCEPTOVÁNO. 
 
Novelizační bod byl upraven. 

K části první čl. 
I bodům 27 až 
35 

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 
 
kontaktní osoby: 
Dr. Jan Zikeš 
222 324 985 
zikes@kzps.cz 
Mgr. Kateřina Látalová 
731 136 087 
katerina.latalova@uzs.cz 
 
Připomínku stejného znění zaslala: 
Unie zaměstnavatelských svazů 
České republiky 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Kateřina Látalová 
731 136 087 
katerina.latalova@uzs.cz 

Jde o naprosto nevhodnou ingerenci státu do fungování úřadů ÚSC, která není 
ze strany státu dlouhodobě finančně pokrývána (tento fakt lze doložit 
konkrétními finančními rozvahami na toto téma). Nejcitlivější je toto pro 
rozpočet obcí, kde je nejvyšší výskyt sociálně problémových jevů a tedy i 
nejvyšší požadavky na financování sociální práce a SPOD. Pokud je 
zdůvodňováno zařazování soc. pracovníků náročností sociální práce ve 
vyloučených lokalitách, mělo by být toto řešeno prostřednictvím zvláštního 
příplatku a nikoliv přeřazováním práce do vyšších tříd, když jde o zaběhané 
systémové věci fungující uvnitř úřadů ÚSC v celkovém kontextu zařazování 
všech zaměstnanců. 

VYSVĚTLENO. 
 
V navrhovaných ustanoveních se zpřesňuje význam 
pojmů depistážní činnost a sociální šetření, aby 
nedocházelo k nepřesné interpretaci, práce obsažené 
v povolání 2.08.02 Sociální pracovník a 2.10.13 
Referent sociálních věcí se vymezují tak, aby 
povolání sociální pracovník obsahovalo pouze 
sociální práce a povolání referent sociálních věcí 
pouze práce spadající do působnosti obecních nebo 
správních úřadů, a které nejsou sociálními pracemi. 
Z důvodů nadbytečnosti se z povolání referent 
sociálních věcí vypouští komplexní výkon inspekce 
poskytování sociálních služeb, který spadá jako 
správní činnost do výhradní působnosti Ministerstva 
práce a sociálních věcí. V zájmu zpřesnění se k práci 
spočívající v poskytování konkrétních forem 
podpory a pomoci osobám v obtížné životní situaci 
doplňuje forma jejího poskytování (finanční, 
organizační a materiálová podpory a pomoc). Dále 
navrhovaná úprava reaguje na potřebu jednoznačně 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

v katalogu prací upravit zařazení prací zaměstnanců 
vykonávajících v rámci přenesené působnosti 
agendu sociálně-právní ochrany dětí, a to zejména ty 
činnosti, které jsou zákonem č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů, svěřeny obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností (na této úrovni probíhá nejintenzivnější 
přímý výkon SPO, a zároveň je těmto úřadům svěřen 
zákonem nejširší okruh kompetencí).  

Uvedený výčet úprav nelze považovat za nevhodnou 
ingerenci státu. Činnost ÚSC v oblasti sociálně-
právní ochrany dětí je hrazena ze státního rozpočtu 

K části první čl. 
I bodu 27 

Kraj Olomoucký 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Bc. Zbyněk Vočka 
585 508 217 
zbynek.vocka@olkraj.cz 

Není zřejmé, jakou změnu oproti dosavadnímu stavu vyvolává doplnění slova 
„cílené“.  
K tomuto dodáváme, že v 10. platové třídě (Díl 20. Sociální věci, str. 38, 
Platného znění vybraných částí nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací 
ve veřejných službách a správě, s vyznačením navrhovaných změn) je uvedena 
činnost „provádění cíleného sociálního šetření“. Z materiálu k připomínkování 
není zřejmé, z jakého důvodu je v některých případech cílená činnost zařazena 
do 10. platové třídy a v některých do 11. platové třídy.  
K témuž bodu současně uvádíme, že považujeme za nelogické doplnění v 
tomto znění: „předcházení výskytu negativních sociálních jevů u těchto osob“, 
a to s ohledem na skutečnost, že v platném znění nařízení je v 10. platové třídě 
pod bodem 4 zařazena činnost „Řešení nepříznivé sociální situace osob,…“, 
ergo činnost svou povahou složitější. 

VYSVĚTLENO. 
 
V případě cíleného sociálního šetření jedná se o 
intervenci zaměřenou na posouzení nepříznivé 
sociální situace osob či osoby ke konkrétnímu účelu 
či formě pomoci. 
 Výskyt sociálně patologických jevů je v rámci 
výkonu činností sociální práce realizován 
prostřednictvím depistážní činnosti tedy s vyšší 
náročností. Nepříznivá sociální situace pouze 
mapuje aktuální situaci v dané lokalitě, ale nejedná 
se o přímou práci s klienty. 

K části první čl. 
I bodu 28 

Kraj Olomoucký 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Bc. Zbyněk Vočka 
585 508 217 
zbynek.vocka@olkraj.cz 

Není jasné, jaký je rozdíl mezi doplňovanou částí (či upřesněním) činnosti a 
činností uvedenou v 10. platové třídě pod bodem 7 platného znění nařízení. 

VYSVĚTLENO. 
 
Snahou bylo více konkretizovat uvedená 
ustanovení. 

K části první čl. 
I bodu 29 

Kraj Olomoucký 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Bc. Zbyněk Vočka 
585 508 217 

Není jasné, jaký je rozdíl mezi doplňovanou činností a činností uvedenou v 10. 
platové třídě pod bodem 4 platného znění nařízení, když je zřejmé, že 
doplňované činnosti musí být součástí řešení nepříznivé sociální situace osob 
(tedy právě činnosti uvedené v 10. platové třídě). 

VYSVĚTLENO. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

zbynek.vocka@olkraj.cz Doplněné činnosti odpovídají vyšší náročnosti 
činností, proto jsou uváděny v PT 11 - je tedy 
správně odstupňováno, a to i s ohledem na PT 12. 

K části první čl. 
I bodu 29 

Kraj Pardubický 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Petr Nasku 

K bodu 29, písmeno B, 2. část, povolání 2.08.02, 11. platová třída – k doplnění 
nového bodu 6 ve znění „6. Samostatné zajišťování sociální diagnózy a 
terapie, realizace nebo prosazování sociálních opatření, odborné práce při 
socializaci a resocializaci, poradenská činnost a vyhodnocování poradenských 
testů“, navrhujeme vyjmout, příp. upřesnit činnost „vyhodnocování 
poradenských textů“. Není známo, že by sociální pracovníci ve své praxi 
prováděli vyhodnocování poradenských textů. 

VYSVĚTLENO. 
 
Jedná se o doslovné převedení ustanovení 
z povolání 2.10.13 do povolání 2.08.02. Nejedná se 
o vyhodnocování textů, ale o vyhodnocování 
poradenských testů. 

K části první čl. 
I bodu 29 

Hlavní město Praha 
 
kontaktní osoby: 
Mgr. Bc. Jana Klinecká, DiS. 
236 004 157 
jana.klinecka@praha.eu, 
Mgr. Marika Jelínková 
236 004 131 
marika.jelinkova@praha.eu 

Požadujeme za slovo „resocializaci“ vložit slova „(sociální kurátor)“. 
Odůvodnění: Hlavní město Praha si je vědomo, že pojem „sociální kurátor“ 
není v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), vymezen, přesto navrhuje 
doplnit označení „sociální kurátor“ k činnosti, která je jeho náplní. 
V dosavadním znění nařízení vlády č. 222/2010 Sb. je uveden u činnosti 
2.10.13 „Referent sociálních věcí“, 11. platová třída bod 4 (avšak podle bodu 
34 návrhu se v písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.13 v 11. platové třídě 
se body 4 a 6 zrušují). Pokud se tedy obsah činností přesunuje pod povolání 
2.08.02 „Sociální pracovník“ v 11. platové třídě bod 6, požadujeme text převést 
celý i s pojmem „sociální kurátor“. Ve „Stanovisku odboru sociálních služeb, 
sociální práce a sociálního bydlení k používání pojmosloví „sociální pracovník 
-  sociální kurátor“ ze dne 24. 7. 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí 
uvádí, že v připravované novele zákona o sociálních službách navrhuje 
ukotvení pojmosloví „sociální pracovník - sociální kurátor. S ohledem na 
„Koncepci vězeňství do roku 2025“, kterou zpracovalo Ministerstvo 
spravedlnosti  která byla schválena vládou České republiky dne 3. 2. 2016 
usnesením č. 79, a zmíněné stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí 
požaduje hlavní město Praha doplnit označení „sociální kurátor“ u činností, 
které sociální kurátor vykonává, obdobně jako je tomu podle dosavadního 
znění nařízení vlády č. 222/2010 Sb. u činnosti 2.10.13 „Referent sociálních 
věcí“, 10. platová třída bod 9 (avšak podle bodů 32 a 33 návrhu se toto znění 
nahrazuje jiným, pojem „sociální kurátor“ neobsahujícím). 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR. 
 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných 
službách a s právě není předpisem, který by mohl 
zavádět názvy pracovních pozic. Název sociální 
kurátor není dosud žádným právním předpisem 
zaveden, a proto jej nelze uvádět.  
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

K části první čl. 
I bodu 30 
 

Kraj Středočeský 
 
kontaktní osoby: 
Mgr. Libor Možíš 
257 280 641 
mozis@kr-s.cz 
Mgr. Bc. Martin Doležal 
257 280 198 
dolezalm@kr-s.cz 

Navrhujeme v části dílu 2.10 povolání 2.10.13 v 10. platové třídě upravit 
znění bodu 2 takto: 
„2. Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecního úřadu a 
pověřeného obecního úřadu.“ 
Odůvodnění:  
Cílem úpravy je blíže jednoznačně oddělit výkon sociálně-právní ochrany dětí 
dle úrovně úřadů, s cílem poskytnout tajemníkům úřadů odpovědných za 
přiřazení zaměstnance do jednotlivé platové třídy jasná a jednotně nastavená 
pravidla. S ohledem na navrhovaný přesun sociálních pracovníků OSPOD 
obecních úřadů obce s rozšířenou působností do 11. platové třídy je na místě 
upřesnit bod 2 v 10. platové třídě dle rozsahu činností zajišťování výkonu 
SPOD dle úrovně úřadů a struktury ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

VYSVĚTLENO. 
 
Práce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 
zařazená do 10. platové třídy musí být vykonávána 
na všech typech obcí (vyhledávací, kontrolní, 
poradenská). Proto musí být uveden její obsah a 
nelze využít vymezení typem obecního úřadu.  
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K části první čl. 
I bodům 31 až 
35 

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

Ke změnám navrženým v bodě 2.10.13 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
u platové třídy 10. k oblasti výkonu sociálně právní ochrany dětí (výkon 
správních činností dle zákona č. 359/1999 Sb., o  sociálně právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů)  
Navrhujeme v kontextu obsahu důvodové zprávy, aby bylo vymezením 
činností najisto postaveno, kteří pracovníci sociálně právní ochrany (dále též 
jen „SPOD“) mají být zařazeni do 10. platové třídy a kteří do 11. platové třídy 
s ohledem na jejich působnost buď u obecních úřadů (dále též jen „OÚ“) či 
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (dále též jen „OÚ ORP“). 
Předložený návrh toto jednoznačné rozlišení neumožňuje a naopak zachovává 
možnost zařadit pracovníky obou úřadů jak do 10. tak do 11. platové třídy.   
Pokud je cílem navrhované úpravy jednoznačné rozlišení pozic dle úrovně a 
rozsahu výkonu státní správy obou úřadů, pak v návrhu u platové třídy 10. 
nemohou být uvedeny tyto činnosti SPOD, popř. tyto nejednoznačné formulace 
umožňující různé výklady u platové třídy 10., jak je uvedeno níže. 
Náš návrh v tomto případě tedy je takto: 

- vypuštění textu (označených bodů 2. a 9.)  
- úprava (resp. vypuštění vyznačeného textu u bodu 7.),  

protože jde o činnosti vykonávané dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně 
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“) 
pracovníky OÚ ORP, nikoliv OÚ dle § 10 zákona o SPOD, tj. konkrétně 
u bodu 2.10.13 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:  
1/ vypustit text bodů (resp. v návrhu označené):  
2. Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí.  
9. Výkon veřejného poručenství a opatrovnictví dětí. 
2/ upravit navrhovaný text v bodě 7., resp. vypustit vyznačený - přeškrtnutý 
text, jak je uvedeno níže:  
7. 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. 
Odůvodnění:  

VYSVĚTLENO. 
 
Závěry, ke kterým na základě navrhovaného znění 
dospívá Moravskoslezský kraj, jsou správné. Pouze 
pro ně matoucí ustanovení stávajícího bodu 2 v 10. 
platové třídě bylo ponecháno beze změny, aby podle 
něho mohli být zařazeni zaměstnanci, kteří 
nevykonávají v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 
ani práce uvedené v navrhovaném bodu 8 ani 
činnosti zařazené do vyšších platových tříd.   
Zařazení práce spočívající ve výkonu veřejného 
poručenství a opatrovnictví dětí do platové třídy se 
nenavrhuje měnit. 
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Z obsahu důvodové zprávy je zřetelný záměr, že předložený návrh změn počítá 
s rozlišením zařazení pracovníků SPOD tak, že pracovníci obecních úřadů 
vykonávají činnosti sociálně právní ochrany dětí v 10. platové třídě a v 11. 
platové třídě pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, když je 
ve zprávě výslovně uvedeno: „Lze předpokládat, že beze změny zůstanou v 10. 
platové třídě zařazeni zaměstnanci obecních úřadů, kteří budou ve smyslu § 
10 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhledávat ohrožené děti, jednat s rodiči a dětmi a 
kontrolovat dodržování přijatých opatření. Do 11. platové třídy se z 10. 
platové třídy přeřadí zaměstnanci obce s rozšířenou působností,... 
Z výčtu činností uváděných v katalogu prací nebo nyní navrhovaných však není 
toto rozlišení zřejmé bez pochybností. Např. u 10. platové třídy jsou uvedeny 
činnosti sociálně právní ochrany, pod něž lze buď podřadit veškeré činnosti 
sociálně právní ochrany, pokud nejde o taxativně vymezené specifické činnosti 
uvedené v 11. platové třídě, nebo jde o činnosti, které dle působnosti 
vykonávají pracovníci jen OÚ ORP, nikoliv OÚ obce základního typu, tj. např. 
sledování naplňování dohody o výkonu PP a další.  
Tedy v oddíle: 2.10.13 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ u 10. plat. třídy se 
uvádí:  
2. Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí.  
7. 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. 
9. Výkon veřejného poručenství a opatrovnictví dětí. 
Proto navrhujeme vypuštění textu bodů 2. a 9. a u bodu 7. úpravu textu (resp. 
vypuštění části textu).  
Výše uvedený výčet činností v platové třídě 10. je tak právě v rozporu 
s obsahem důvodové zprávy a neodpovídá činnostem dle kompetencí 
uváděných v zákoně o SPOD (§ 10), když se i v důvodové zprávě uvádí 
z hlediska rozlišení výčtu činností OÚ a OÚ ORP:  
„Lze předpokládat, že beze změny zůstanou v 10. platové třídě zařazeni 
zaměstnanci obecních úřadů, kteří budou ve smyslu § 10 odst. 1 zákona č. 
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359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhledávat ohrožené děti, jednat s rodiči a dětmi a kontrolovat dodržování 
přijatých opatření. 
Do 11. platové třídy se z 10. platové třídy přeřadí zaměstnanci obce s 
rozšířenou působností, kteří budou vyhodnocovat situaci ohroženého dítěte, 
koordinovat opatření směřující k odstranění, zmírnění nebo opakování 
nepříznivých vlivů působících na vývoj dítěte, zpracovávat stanoviska k 
žádostem o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, vyhodnocovat 
situaci dítěte v pěstounské péči a vytvářet a koordinovat plán průběhu pobytu 
dítěte v pěstounské péči a provádět dohled nad pěstounskou péčí, vykonávat 
sociální práci s dětmi vystavenými tělesnému nebo duševnímu násilí a s dětmi, 
na kterých byl spáchán trestný čin, poskytovat krizovou intervenci, uplatňovat 
a koordinovat opatření na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných 
dětí ve spolupráci se subjekty zapojenými do řešení situace dítěte.“  
Je tak zřejmé, že tato změna, pokud bude přijata, bude mít zásadní dopad na 
potřebu zvýšení finančních prostředků na výkon SPOD u příslušných úřadů.  
Pokud se dále týká nákladů na výkon sociálně právní ochrany dětí, kde 
důvodová zpráva upozorňuje na potřebu navýšení částek na výkon SPOD 
v souvislosti s navrhovanými změnami v katalogu prací zejména u obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností, pak je ne zcela v souladu se zněním 
ustanovení § 58 odst. 1 zákona o SPOD (kde se uvádí: „Náklady na výkon 
sociálně právní ochrany dětí, není-li dále stanoveno jinak, nese stát….“), že 
nejsou také náklady na výkon SPOD prováděný krajskými úřady zmíněny a 
nejsou předmětem ani účelové státní dotace na zajištění výkonu SPOD.  
Přitom jen náklady Moravskoslezského kraje na zajištění agendy SPOD za rok 
2018 dosahovaly celkové výše 11.337.060 Kč a za 1. polovinu roku 2019 výši 
6.445.202 Kč, jak jsme uváděli v písemnosti ze dne 26. 7. 2019, čj. MSK 
113784/2019, směřované vůči MPSV. Dále uvádíme, že přípravu žadatelů o 
zprostředkování náhradní rodinné péče, kterou by jinak prováděl krajský úřad, 
včetně přípravy psychologických podkladů pro posuzování žadatelů o náhradní 
rodinnou péči v souladu s ustanovením § 27 zákona o SPOD“ zabezpečuje pro 
potřeby krajského úřadu Centrum psychologické pomoci, příspěvková 
organizace Moravskoslezského kraje (dále jen „CPP“), a to v rámci výkonu 
činností pověřené osoby dle pověření vydaného krajským úřadem. 
Moravskoslezský kraj CPP každoročně vzniklé náklady na tuto činnost 
vynaložené pokrývá účelově určeným příspěvkem na provoz.  Náklady na 
činnosti CPP, které vykonává namísto krajského úřadu, jsou tak náklady, které 
by jinak vznikaly kraji při výkonu přenesené působnosti prováděné krajským 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

úřadem. 

K části první čl. 
I bodu 35 

Hlavní město Praha 
 
kontaktní osoby: 
Mgr. Bc. Jana Klinecká, DiS. 
236 004 157 
jana.klinecka@praha.eu, 
Mgr. Marika Jelínková 
236 004 131 
marika.jelinkova@praha.eu 

Požadujeme nové body 10 až 13 zařadit do povolání 2.08.02  „Sociální 
pracovník“ 11. platové třídy jako body 13 až 16. 
Odůvodnění: Činnosti uvedené v bodech 10 až 13 jsou činnostmi sociální 
práce, které může podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb. vykonávat pouze 
sociální pracovník. 
Požadujeme nový bod 7 zařadit do povolání 2.08.02  „Sociální pracovník“ 11. 
platové třídy jako bod 11. 
Odůvodnění: Činnosti uvedené v  bodě 7 jsou činnostmi sociální práce, které 
může podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb. vykonávat pouze sociální 
pracovník.  
Požadujeme nový bod 9 zařadit do povolání 2.08.02  „Sociální pracovník“ 11. 
platové třídy jako bod 12. 
Odůvodnění: Činnosti uvedené v  bodě 9 jsou činnostmi sociální práce, které 
může podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb. vykonávat pouze sociální 
pracovník. 
Požadujeme nový bod 6 zařadit do povolání 2.08.02  „Sociální pracovník“ 12. 
platové třídy jako bod 4 a text upravit ve znění: 
„4. Kontrola, metodické usměrňování a koordinace výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí nebo výkonu sociální práce nebo veřejného opatrovnictví v 
působnosti obce s rozšířenou působností, kraje nebo hlavního města Prahy“. 
Odůvodnění: V části věnované 12. platové třídě jsou obsaženy pouze činnosti 
vykonávané v oblasti důchodového a nemocenského pojištění na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nově i úřadu práce. 
Zcela je vynechána oblast sociálních agend spravovaných územními 
samosprávnými celky a vyššími územními samosprávnými celky. Jestliže jsou 
tyto agendy obsažené v této části katalogu v nižších platových třídách, není 
důvod vynechávat sociální agendy vykonávané na krajské úrovni, pokud jde 
o metodické, koordinační a kontrolní činnosti. Zařazení do 12. platové třídy 
pak plně odpovídá správním činnostem uvedeným v části 2. 
Požadujeme u povolání 2.10.13 „Referent sociálních věcí“ 10. platové třídy 
bod 2 zrušit, případně jej zařadit do povolání 2.08.02  „Sociální pracovník“ 11. 
platové třídy jako bod 9. 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR. 
 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
Na OSPOD pracují zaměstnanci, kteří vykonávají 
státní právu v rámci přenesené působností, a to jako 
úředníci územních samosprávných celků, kteří musí 
splňovat bezpodmínečně podmínky stanovené 
zákonem o úřednících územních samosprávných 
celků (odborná způsobilost k výkonu povolání 
sociálního pracovníka jim nestačí, musí splňovat i 
zvláštní odbornou způsobilost k výkonu správních 
činností na úseku SPO). 
Při výkonu své agendy se musí, jakožto zaměstnanci 
správního orgánu, striktně řídit zákonem 
č. 359/1999 Sb. a souvisejícími právními předpisy, 
jinak by se dostali do rozporu s § 2 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, neboť OSPOD mají 
jakožto správní orgány uplatňovat svou pravomoc 
pouze k těm účelům, k nimž jim byla zákonem nebo 
na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém jim 
byla svěřena - nevykonávají široce pojatou sociální 
práci vůči osobám sociálně vyloučeným tak, jak je 
ukotvena v katalogu prací u povolání „sociální 
pracovník. Nejedná se tedy o sociální pracovníky, 
jedná se o referenty sociálních věcí, kteří při výkonu 
státní správy v rámci přenesené působnosti 
využívají nástroje sociální práce, nicméně v mezích 
právních předpisů, které vymezují hranice jejich 
činnosti, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, aby byli 
nadále včleněni do oblasti státní správa, 
samospráva. 
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Odůvodnění: Zařazení do platové třídy v takto obecném vyjádření „zajišťování 
sociálně-právní ochrany dětí“ je podle našeho názoru matoucí, když 
nejnáročnější činnosti vyplývající ze zajišťování sociálně-právní ochrany dětí 
jsou navrhovány zařadit do platové třídy 11. Pracovník zařazený k výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí musí být schopen zajistit veškeré činnosti s 
výkonem sociálně-právní ochrany dětí spojené na základě zákona o sociálně-
právní ochraně dětí, tedy včetně činností nově zařazených do platové třídy 11. 
Činnosti uvedené v  bodě 2 jsou činnostmi sociální práce, které může podle 
Přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí, vykonávat pouze sociální pracovník. 
Požadujeme u povolání 2.10.13 „Referent sociálních věcí“ 9. platové třídy 
bod 3 zrušit a zařadit jej do povolání 2.08.02  „Sociální pracovník“ 11. platové 
třídy jako bod 8. 
Odůvodnění: Činnosti uvedené v  bodě 3 jsou činnostmi odborného sociálního 
poradenství, stejně jako navrhovaná opatření osobám. Jedná se o činnosti 
sociální práce, ke kterým patří mj. i individuální plánování, které může 
vykonávat pouze sociální pracovník.  
Požadujeme u povolání 2.10.13 „Referent sociálních věcí“ 9. platové třídy bod 
2 zrušit a zařadit jej do povolání 2.08.02  „Sociální pracovník“ 11. platové třídy 
jako bod 7. 
Odůvodnění: Činnosti uvedené v  bodě 2 jsou činnostmi odborného sociálního 
poradenství, stejně jako navrhovaná opatření osobám v obtížné životní situaci. 
Jedná se o činnosti sociální práce, které může vykonávat pouze sociální 
pracovník. 
Požadujeme v Příloze písmenu B 2. části dílu 2.10 u povolání 2.10.13 
„Referent sociálních věcí“ 9. platové třídy body 2 a 3 zrušit a zařadit je do 
povolání 2.08.02  „Sociální pracovník“ 11. platové třídy jako body 7 a 8. 
Odůvodnění: Činnosti v těchto bodech jsou činnostmi sociální práce, které 
může vykonávat pouze sociální pracovník. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBJPK4SPN)



15 
 

K části první čl. 
I bodu 35 

Kraj Středočeský 
 
kontaktní osoby: 
Mgr. Libor Možíš 
257 280 641 
mozis@kr-s.cz 
Mgr. Bc. Martin Doležal 
257 280 198 
dolezalm@kr-s.cz 

Navrhujeme v písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.13 v 11. platové 
třídě upravit znění doplňovaných bodů 10 až 13 takto: 
„10. Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny z hlediska posouzení, zda se 
jedná o ohrožené dítě, tvorba individuálních plánů ochrany dítěte, a 
využívání nástrojů sociální práce ke koordinacie a výkon sociálně-právní 
ochrany k řešení situace ohroženého dítěte na úrovni obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností. (sociální pracovník OSPOD)“ 
„11. Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost a poskytování pomoci 
ohroženým dětem za účelem Provádění a koordinace opatření směřujících k 
odstranění, zmírnění nebo opakování nepříznivých vlivů působících na jejich 
vývoj, dítěte a provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo 
zamezení opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje 
dítěte na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
Zpracovávání stanovisek a návrhů řešení situace dítěte v konfliktu se zákonem 
(sociální kuratela pro děti a mládež).“ 
„12. Zajišťování agendy náhradní rodinné péče na úrovni obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností. Posuzování a zpracovávání stanovisek k 
žádostem o zprostředkování zájemce o osvojení, pěstounskou péči nebo 
pěstounskéou péčei na přechodnou dobu a. sledování vývoje dětí, které byly 
svěřeny 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. (sociální pracovník OSPOD – specialista NRP)“ 
„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 na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
ve spolupráci se subjekty zapojenými do řešení situace dítěte. (sociální 
pracovník OSPOD – specialista na CAN)“ 
Odůvodnění:  
Cílem úpravy je blíže specifikovat činnosti sociálního pracovníka na obecním 
úřadě s rozšířenou působností při výkonu sociálně-právní ochrany 
poskytované ohroženým dětem. Je žádoucí, aby výkon SPOD byl jednoznačně 
oddělen dle úrovně úřadů a strukturován ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, s cílem 
poskytnout tajemníkům úřadů odpovědných za přiřazení zaměstnance do 
jednotlivé platové třídy jasná a jednotně nastavená pravidla. Současně 

VYSVĚTLENO. 
 
K připomínkovým místem navrhovanému znění 
bodu 10: Předmětné povolání je označeno jako 
„referent sociálních věcí“, označení „sociální 
pracovník OSPOD“ by tedy bylo matoucí, neboť se 
o sociálního pracovníka nejedná – příslušní 
pracovníci jsou úředníky územních samosprávných 
celků. Doplnění sousloví „výkon sociálně-právní 
ochrany dětí“ je nadbytečné, navíc se jedná o velmi 
široký nic neříkající pojem, který zahrnuje řadu 
činností na různých úrovni územních 
samosprávných celků a ústředních orgánů státní 
správy. Vymezení úrovně obecního úřadu se jeví 
jako nadbytečné. 
K připomínkovým místem navrhovanému znění 
bodu 11: Označení činnosti uvedené v závorce je 
nadbytečné, neboť již z obsahu ustanovení vyplývá, 
že se jedná o sociální kuratelu pro děti a mládež. 
Uvedená činnost má širší obsah, než je uveden 
v navrhovaném znění, obecnější znění ustanovení je 
tedy vhodnější. Činnost kurátora je podrobně 
vymezena v zákoně č. 359/1999 Sb., pročež není 
nutná podrobná úprava v katalogu prací ve 
veřejných službách a správě. 
K připomínkovým místem navrhovanému znění 
bodu 12: Zajišťování agendy náhradní rodinné péče 
je velice široký pojem a zahrnuje řadu dílčích 
činností, navíc není vyloučeno, že agendu náhradní 
rodinné péče budou na úrovni OÚ ORP zajišťovat i 
pracovníci vykonávající činnosti uvedené v 10. 
platové třídě (v rámci doprovázení či vyhledávání 
dětí a osob vhodných, apod.) Zároveň se jeví 
nevhodné použití pojmu „sociální pracovník“ 
z důvodu viz výše. Specialisté náhradní rodinné 
péče vykonávají správní činnosti v rámci přenesené 
působnosti, jsou to úředníci územních 
samosprávných celků a jejich činnost se musí 
striktně držet zákona o SPOD. 
K připomínkovým místem navrhovanému znění 
bodu 13: Použití označení „sociální pracovník“ není 
vhodné, viz důvody výše uvedené. 
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navrhované úpravy odrážejí jednotlivá kritéria standardů kvality sociálně-
právní ochrany dětí ve smyslu Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 473/2012 Sb., o 
provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, zvláště 
kritéria 4a, 4b a 4c. 
Navrhujeme vyjmout činnosti vykonávané sociálními pracovníky orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí z dílu 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A 
SAMOSPRÁVA povolání 2.10.13 v 10. a 11. platové třídě, a přesunout do 
dílu 2.08 SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ SLUŽBY v totožných 
platových třídách. 
Odůvodnění:  
Cílem navrhované změny je zajistit soulad zákona se zákonem č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, resp. Přílohy č. 1 
k vyhlášce č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o 
sociálně-právní ochraně dětí, kritéria 5a. Kritérium jasně definuje kvalifikační 
předpoklad pro výkon výše uváděných činností, kdy tyto může vykonávat 
pouze sociální pracovník splňující požadavky odborné způsobilosti dle zákona 
o sociálních službách. V praxi to znamená, že výkon sociálně-právní ochrany 
nemůže být zajišťován osobou, která nesplňuje požadavek odborné kvalifikace 
pro sociálního pracovníka, byť by disponoval osvědčením o zvláštní odborné 
způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany. Oddělení sociálních 
pracovníků vykonávající přímou sociální práci s klienty (depistáž, posuzování 
a vyhodnocování ohroženosti dítěte, poradenství, zpracování individuálních 
plánů ochrany dítěte apod.) zařazených do struktury územně samosprávných 
celků a jejich vřazení do skupiny referentů sociálních věcí, je za předpokladu 
stejných nároků na odbornou způsobilost zjevně diskriminujícím prvkem. 

Na OSPOD pracují zaměstnanci, kteří vykonávají 
státní právu v rámci přenesené působností, a to jako 
úředníci územních samosprávných celků, kteří musí 
splňovat bezpodmínečně podmínky stanovené 
zákonem o úřednících územních samosprávných 
celků (odborná způsobilost k výkonu povolání 
sociálního pracovníka jim nestačí, musí splňovat i 
zvláštní odbornou způsobilost k výkonu správních 
činností na úseku SPO). 
Při výkonu své agendy se musí, jakožto zaměstnanci 
správního orgánu, striktně řídit zákonem 
č. 359/1999 Sb. a souvisejícími právními předpisy, 
jinak by se dostali do rozporu s § 2 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, neboť OSPOD mají 
jakožto správní orgány uplatňovat svou pravomoc 
pouze k těm účelům, k nimž jim byla zákonem nebo 
na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém jim 
byla svěřena - nevykonávají široce pojatou sociální 
práci vůči osobám sociálně vyloučeným tak, jak je 
ukotvena v katalogu prací u povolání „sociální 
pracovník. Nejedná se tedy o sociální pracovníky, 
jedná se o referenty sociálních věcí, kteří při výkonu 
státní správy v rámci přenesené působnosti 
využívají nástroje sociální práce, nicméně v mezích 
právních předpisů, které vymezují hranice jejich 
činnosti, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, aby byli 
nadále včleněni do oblasti státní správa, 
samospráva. 

K části první čl. 
I bodu 40 

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

Tento bod doporučujeme upřesnit doplněním textu v 15. platové třídě takto: 
15. platová třída  
1. Tvorba koncepce kontrolní politiky státu v oblasti nezávislé kontroly 
hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. 
Tuto úpravu doporučujeme s ohledem na vymezení působnosti Nejvyššího 
kontrolního úřadu v článku 97 odst. 1 Ústavy České republiky, kde se uvádí, 
že „Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu 
hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.“. 

AKCEPTOVÁNO. 
 
Novelizační bod byl upraven. 
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K části první čl. 
I bodu 41 

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

Na jednání Celostátní komise pro hodnocení prací a tvorbu katalogu konaném 
31. 1. 2019 byl m. j. přijat tento závěr: 
„Komise předběžně souhlasí s návrhem na doplnění textu v 8. pl. tř. v povolání 
2.16.02 Vychovatel: 
Bod 1. Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo 
studentů, jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností, probíhající ve 
spolupráci s odborným vedením, podle programu činnosti školského nebo 
jiného zařízení. 
Případně vložení nového bodu týkajícího se pouze zájmového vzdělávání.“ 
(písemný dokument z jednání str. 5, bod 5.). 
ČMKOS požaduje, aby v souladu s citovaným výsledkem jednání Komise byl 
doplněn předkládaný návrh. 
Odůvodnění: 
Navrhované doplnění by významně přispělo k řešení problémů při zařazování 
vychovatelů s praxí. Bylo by zamezeno nesprávnému postupu, kdy 
vychovatelé s praxí vykonávají činnosti, které jsou popsány v 9. pl. tř. a jsou 
zařazováni do 8. pl. tř.! Je potřeba jasně vymezit zařazení do 8. pl. tř. a tím 
zabránit diskriminačnímu zařazování mnohých vychovatelů. 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR. 
 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
Doplnění slov „probíhající ve spolupráci 
s odborným vedením“ není k vyjasnění zařazení 
vychovatele do 8. platové třídy potřeba. Znění 
navrhované připomínkovým místem je formulačně 
nejasné, neboť není zřejmé, o jakou spolupráci se 
jedná a kdo je představitelem odborného vedení. 
Doplnění by navíc snížilo hodnotu složitosti, 
odpovědnosti a namáhavosti práce odpovídající 8. 
platové třídě. 
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K části první čl. 
I bodu 46 

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

Zřízení 14. a 15. platové třídy u povolání 2.19.37 Odborný pracovník 
v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků 
Oproti návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR navrhujeme doplnit do 
přílohy v Zařazení prací do povolání a platových tříd v 2. části v dílu 2.19 
Zdravotnictví v povolání 2.19.37 Odborný pracovník v laboratorních 
metodách a v přípravě léčivých přípravků 14. a 15. platovou třídu, které zní: 
14. platová třída 
1. Provádění vysoce specializovaných a ojedinělých analýz a diagnóz v 

oborech buněčné biologie, molekulární genetiky a jiných oborech 
medicíny a ochrany a podpory veřejného zdraví nebo farmacie, k jejichž 
výkonu je nezbytné získání specializace v oboru a dalšího vzdělávání 
specialistů. 

2. Interpretace laboratorních výsledků v diagnostické, monitorovací a 
léčebné preventivní činnosti, k jejichž provádění je nutné získání 
specializované způsobilosti a dalšího vzdělávání specialistů. 

3. Zajišťování a provádění praktické a teoretické výuky k získání odborné 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání včetně celoživotního 
vzdělávání v příslušném specializovaném oboru. 

4. Metodické usměrňování oboru. Zajišťování a provádění celoživotního 
vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání 
v oboru specializace. 

5. Vytváření podmínek pro aplikaci výsledků výzkumu do klinické praxe.  
6. Spolupráce na řešení grantů a výzkumných projektů v oblasti laboratorní 

medicíny.  
15. platová třída 
1. Výkon a/nebo garance nejnáročnějších vysoce specializovaných 

diagnostických činností v oborech buněčné biologie, molekulární genetiky 
a jiných oborech medicíny a ochrany a podpory veřejného zdraví nebo 
farmacie včetně specifické odborné konsiliární činnosti. 

2. Tvorba celostátní koncepce laboratorní medicíny a specializačních 
laboratorních oborů. Provádění expertizních a hodnotících činností. 

3. Samostatné provádění specializované kontroly dodržování systému 
hodnocení kvality poskytovaných služeb v oblasti laboratorní medicíny 
v příslušné organizaci, vyhodnocování jejích výsledků a navrhování 
opatření na zvýšení kvality poskytovaných služeb. 

4. Tvůrčí řešení náročných výzkumných a vědeckých projektů nebo tvůrčí 

NEAKCEPTOVÁNO. ROZPOR. 
 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
Připomínka je v rozporu s připomínkou 
Ministerstva zdravotnictví, které je věcným 
gestorem této problematiky. Připomínka 
Ministerstva zdravotnictví byla předkladatelem 
akceptována. Zařazení prací v povolání 2.19.37 
Odborný pracovník v laboratorních metodách a v 
přípravě léčivých přípravků bude předmětem 
nejbližšího jednání Celostátní komise pro hodnocení 
prací a tvorbu katalogů. 
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

aplikace výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti v klinické 
laboratorní praxi při vysoce specializovaných diagnostických výkonech. 
Koordinace vědeckých projektů a vytváření podmínek pro 
interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní a 
mezinárodní úrovni.  

Odůvodnění: 
VŠ nelékaři, kteří pracují ve zdravotnických laboratořích, mohou být dle 
katalogu prací zařazeni maximálně do 13. platové třídy. To platí i pro primáře 
velkých oddělení, docenty, profesory, řešitele národních i mezinárodních 
výzkumných projektů apod. Přitom se velmi často jedná o vysoce erudované 
odborníky uznávané v ČR i v zahraničí, kteří nejen provádějí specializované 
diagnosticky náročné analýzy, ale jsou zodpovědní rovněž za 
biologickou/analytickou interpretaci výsledků těchto analýz, která je pro 
správnou diagnostiku pro kliniky nezbytná. Tím se přímo podílejí na zlepšení 
diagnostiky a léčby nemocných s různými typy závažných onemocnění. 
Kromě toho se mimo jiné přímo podílejí i na zajišťování a provádění 
celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně lékařů, tvorbě 
celostátní koncepce laboratorní medicíny a specializačních laboratorních 
oborů, managementu kvality v rámci akreditace svých pracovišť, tvůrčím 
řešením náročných výzkumných projektů, aplikaci výsledků vědecké činnosti 
do klinické laboratorní praxe apod.  
Tito zaměstnanci jsou v současné době platově znevýhodněni vůči lékařům či 
ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům (např. klinickým 
psychologům, výzkumným a vývojovým pracovníkům, biomedicínským 
inženýrům atd. To považujeme za demotivující. Jsme přesvědčeni, že práce 
odborných pracovníků v laboratorních metodách by měla být ohodnocena 
stejně adekvátně jako práce dalších zdravotnických pracovníků. 

K části druhé 
čl. II bodům 11 
a 12 
 

Ministerstvo obrany 
 
kontaktní osoby: 
PhDr. Josef Bešta 
973 200 078, 
legislativa.mo@army.cz, 
Ing. Hana Pivoňková 
973 225 626 

Požadujeme vypustit novelizační bod 11 a novelizační bod 12. 
Odůvodnění: Působnost orgánu územního plánování na území vojenských 
újezdů vychází z § 10 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. Újezdní úřad není stavebním úřadem, ale jako správní 
orgán vykonává některé působnosti ze stavebního zákona pro území 
vojenských újezdů. Po vyčlenění obyvatel z vojenských újezdů od 1. ledna 
2016 je činnost újezdního úřadu v této oblasti značně redukována (viz zákon č. 
15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských 

AKCEPTOVÁNO. 
 
Novelizační body byly vypuštěny. 
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část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o 
hranicích vojenských újezdů)).  
Úkoly v této oblasti plní státní zaměstnanec (odborný referent) zařazený podle 
Katalogu správních činností, do dílu 48, 9. platová třída, příklad činnosti 2. 
Komplexní zajišťování státní správy újezdního úřadu vojenského újezdu. Tato 
činnosti je rozdělena mezi 6 zaměstnanců, kteří kromě úkolů v oblasti 
územního plánování vykonávají řadu dalších činností, např. v oblasti zajištění 
provozu na pozemních komunikacích, oblasti požární ochrany, zpracování 
režimových a bezpečnostních opatření atd. Toto rozdělení kompetencí od 1. 
ledna 2016 se v rámci újezdních úřadů v praxi plně osvědčilo.  
Zařazení výkonu a koordinace výkonu orgánu územního plánování na území 
vojenských újezdů do dílu 37 katalogu správních činností a ocenění této 
činnosti vyšší platovou třídou je tudíž nadbytečné a rozporuplné i vzhledem k 
platovému ohodnocení ostatních služebních činností vykonávaných u 
újezdního úřadu, neboť tato činnost je z hlediska výkonu státní správy nejméně 
vytížená. Navýšením platové třídy by se rovněž změnil předpoklad 
stanoveného vzdělání podle přílohy 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, 
přičemž většina zaměstnanců dosáhla pouze středního vzdělání s maturitní 
zkouškou. 

K části třetí čl. 
III 

Ministerstvo obrany 
 
kontaktní osoby: 
PhDr. Josef Bešta 
973 200 078, 
legislativa.mo@army.cz, 
Ing. Hana Pivoňková 
973 225 626 

Požadujeme odložit datum účinnosti tak, aby byla legisvakance minimálně tři 
měsíce. 
Odůvodnění: Tak, jak je novelizační nařízení vlády předloženo do 
připomínkového řízení, zasahuje do tarifikace organizačních celků rezortu 
Ministerstva obrany a bude potřebné některá zařazení systemizovaných míst 
do platových tříd přehodnotit (povolání 1. 01. 08 kontrolor, 1. 05. 05 pečující 
osoba v dětské skupině). Z navrhovaných opatření rovněž vyplývají změny, 
které nezbytně vedou k nároku zaměstnanců rezortu Ministerstva obrany na 
vyšší platovou třídu (výkon orgánu územního plánování na území vojenských 
újezdů a koordinace výkonu orgánu územního plánování na území vojenských 
újezdů), nadto bude nutné u několika organizačních celků uvést popisy 
pracovní činnosti do souladu s novelizovaným Katalogem prací. Nelze 
vyloučit, že v připomínkovém řízení budou uplatněny a následně ze strany 
Ministerstva práce a sociálních věcí i akceptovány další návrhy na změnu 
Katalogu prací či Katalogu správních činností. Pokud by se tak stalo, mohou 
mít tyto změny dopady na zařazení zaměstnanců Ministerstva obrany do 
platových tříd. S ohledem na poměrně rozsáhlé organizační změny 

VYSVĚTLENO. 
 
Proces projednávání aktuálně neumožňuje dodržet 
uvedenou legisvakanci.  
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Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

organizačních celků rezortu Ministerstva obrany k 1. lednu 2020, na zavedený 
systém změny personální části tabulky počtů (které obsahují stanovenou 
platovou třídu) a na navrhovanou účinnost k 1. lednu 2020 tak není vytvořen 
časový prostor pro implementaci této novely. Termín pro doručení připomínek 
je stanoven do 3. prosince 2019, lze tak předpokládat projednání návrhu vládou 
v posledním prosincovém termínu. 

K části třetí čl. 
III 

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

Nesouhlasíme však s promítnutím změn do katalogu prací s účinností až od 1. 
1. 2021. Navrhované změny jsou odůvodněny změnami, které byly provedeny 
novelizací zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních 
a následných provedených dílčích změnách v katalogu prací. Novela zákona č. 
96/2004 Sb. včetně dotčených zdravotnických povolání však nabyla účinnosti 
již dne 1. 9. 2017, příp. 28. 12. 2018. Z toho důvodu máme za to, že by znění 
katalogu prací mělo odpovídat momentálnímu skutkovému stavu co nejdříve, 
tedy již od 1. 1. 2020. Požadujeme tedy změnit účinnost předloženého návrhu 
tak, aby nabyl účinnosti již dne 1. 1. 2020. 

VYSVĚTLENO. 
 
Navrhovaný den nabytí účinnosti je 1. 1. 2020, 
nikoliv připomínkovým místem uváděné datum 1. 1. 
2021. 

K odůvodnění 
čl. I bodům 29, 
32 a 34 

Kraj Středočeský 
 
kontaktní osoba: 
Jitka Cardová 
257 280 194 
cardova@kr-s.cz 

Z důvodové zprávy vyplývá, že činnosti sociálních pracovníků na obecních 
úřadech byly nově zařazeny pod sociální pracovníky (vyjmuto z referenta 
sociálních věcí). Účelem je, aby povolání sociální pracovník obsahovalo pouze 
sociální práce a povolání referent sociálních věcí pouze práce spadající do 
působnosti obecních nebo správních úřadů, které nejsou sociálními pracemi.  
Činnost sociální práce je prováděna i na krajských úřadech (povinnost podle § 
93 písm. c) zákona o sociálních službách  ….realizuje a koordinuje činnosti 
sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé situace a k sociálnímu začleňování 
osob …. A dále § 93a téhož zákona … zaměstnanci kraje zařazeni do krajského 
úřadu jako sociální pracovníci……). 
Tito zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu rovněž vykonávají 
metodickou a kontrolní činnost vůči sociálním pracovníkům obecních úřadů 
(obce II. a III. typu). Tato povinnost byla ponechána pod referenty sociálních 
věcí – viz bod 8. 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. Na pracovníky se 
vztahuji kvalifikační předpoklady pro výkon sociální práce. 
Navrhujeme upravit návrh tak, aby bylo pro tyto pracovníky platové zařazení 
jednoznačné. 

VYSVĚTLENO. 
 
Pokud bude na úřadu územního samosprávného 
celku vykonávána sociální práce, která bude 
zároveň nejnáročnější prací zaměstnance, zařadí se 
tento zaměstnanec do platové třídy podle zařazení 
této sociální práce v povolání sociální pracovník.  
Zařazení prací, jejichž předmětem není výkon 
sociálních prací, ale jejich koordinace a metodické 
usměrňování v rámci příslušného územního 
samosprávného celku, se stanoví v povolání referent 
sociálních věcí. 
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K odůvodnění 
části druhé čl. 
II bodům 10, 
11, 12 a 15 

Ministerstvo vnitra 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Klára Štěpánková 
974 817 330 
klara.stepankova@mvcr.cz 

Požadujeme, aby byla v odůvodnění obsažena informace o tom, na jakých 
služebních místech, zařazených v jakých platových třídách a s jakými 
stanovenými obory služby jsou předmětné správní činnosti nyní vykonávány. 
V této souvislosti je nutné uvést, zda navrhovaná změna bude mít dopad do 
služebního poměru státních zaměstnanců a do systemizace služebních míst. 

VYSVĚTLENO. 
 
Problematika výkonu správních činností na 
příslušných systemizovaných místech, jejich 
klasifikace platovými třídami a jejich označení 
oborem služby je věci systemizace na konkrétním 
služebním úřadě, a katalogem správních činností 
není řešena. 

K části E 
odůvodnění 

Ministerstvo financí 
 
kontaktní osoba: 
Ing Libor Santner 
257 042 155 
libor.santner@mfcr.cz 

Větu „Zvýšené prostředky na případné přeřazení zaměstnanců sociálně-právní 
ochrany dětí by měly být hrazeny v rámci poskytnuté neinvestiční účelové 
dotace MPSV a státního příspěvku na výkon pěstounské péče“ požadujeme 
nahradit větou „Zvýšené prostředky na případné přeřazení zaměstnanců 
sociálně-právní ochrany dětí budou hrazeny v rámci poskytnuté neinvestiční 
účelové dotace MPSV a státního příspěvku na výkon pěstounské péče, a to bez 
požadavků na navýšení nad stávající úroveň.“ 

AKCEPTOVÁNO. 
 
Odůvodnění bylo upraveno. 

 
 

Zásadní připomínky nad rámec návrhu 
 

Téma, popř. část 
materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

Obecně 
k nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě  

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

Navrhujeme, aby byla zvážena obecně konstrukce a organizace odborných činností ze strany obecních 
úřadů všech typů a tomu odpovídajících pozic platových tříd, aby nedocházelo k disproporcím 
v odměňování u pracovníků obcí v různých věcných oblastech při výkonu státní správy, včetně 
zohlednění pozice tajemníka obecního úřadu (magistrátu).  Zároveň je nezbytné, aby při výkonu státní 
správy byly v souladu požadavky státu na pozice pracovníků pro účely odměňování a zároveň rozsah 
finančních prostředků na úhradu nákladů těchto pozic.  
Odůvodnění:  
Je třeba vycházet ze skutečné situace pozic na obecních úřadech, kdy není jednotná úprava na 
jednotlivých obcích, resp. obecních úřadech. Na pozicích vedoucích odborů jsou pracovníci 
zařazování i do 11. platové třídy a někdy ani v této pozici, obdobná je situace u tajemníků úřadů apod. 
Na druhou stranu je třeba upozornit, že veřejný opatrovník je zpravidla i hmotně zodpovědný za 
prostředky, které jsou mu svěřeny, a koná za opatrované osoby majetkoprávní úkony, přičemž však 
tato náročnost není doceněna. 

NEAKCEPTOVÁNO. 
 
Připomínka nad rámec návrhu. 
Jedná se o průřezovou 
problematiku, která se dotýká 
více resortů. Změny by si 
vyžádaly finanční dopady do 
rozpočtu územních 
samosprávných celků, které by 
bylo třeba kvantifikovat. 
Předkladatel se bude 
problematikou zabývat a bude 
předmětem nejbližšího jednání 
Celostátní komise pro hodnocení 
prací a tvorbu katalogů. 
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K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
– písmeno A 1. 
části dílu 1.01 
povolání 1.01.09 

Ministerstvo kultury 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Lucie Šimková 
lucie.simkova@mkcr.cz 

Požadujeme za novelizační bod 3 vložit nový novelizační bod 4 ve znění: 
„X. V písmenu A 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.09 INTERNÍ AUDITOR se ve sloupci Platová 
třída číslo „13“ nahrazuje číslem „14“.“. 
Následující novelizační body se přečíslují.  
Nařízení vlády č. 115/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech 
státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje „audit“ jako jeden z oborů služby, ve 
kterých mohou být služební místa označena za klíčová podle § 1 odst. 3, a u něhož tedy může služební 
orgán určit platový tarif až ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové 
třídě stanovené pro služební místo, na které je státní zaměstnanec zařazen nebo jmenován. Tato 
možnost je zejména ústředními správními úřady využívána nerovnoměrně, což vede k disproporcím 
v odměňování zejména nejzkušenějších interních auditorů kategorií „senior“ a „expert-konzultant“. 
Navržená úprava bude státním tajemníkům - zejména v ústřední státní správě - dávat možnost vytvořit 
systemizovaná místa pro nejlepší interní auditory ve 14. platové třídě, a tím jednak stabilizovat 
personální situaci v této oblasti a jednak vytvořit pozitivní motivační faktor pro zvyšování profesní 
připravenosti interních auditorů, tedy pro zvyšování kvality interního auditu v ústřední státní správě. 

VYSVĚTLENO. 
 
Připomínka nad rámec návrhu. 
Připomínka, resp. navrhovaný 
novelizační bod, směřuje 
k nařízení vlády o katalogu prací 
ve veřejných službách a správě, 
text připomínky se ovšem týká 
nařízení vlády o katalogu 
správních činností. Zároveň není 
navrhována činnost, která by 
měla v příslušném povolání být 
zařazena do 14. platové třídy. 
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K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 1. 
části dílu 1.01 
povolání 1.01.12 
 

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 
 
kontaktní osoby: 
Dr. Jan Zikeš 
222 324 985 
zikes@kzps.cz 
Mgr. Kateřina Látalová 
731 136 087 
katerina.latalova@uzs.cz 
 
Připomínku stejného znění 
zaslala: 
Unie zaměstnavatelských 
svazů České republiky 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Kateřina Látalová 
731 136 087 
katerina.latalova@uzs.cz 

Návrh na doplnění katalogu prací 1.01.12 – 13. platová třída o odstavec 3 ve znění: 
„3. Stanovování směrů finanční strategie, soustavného investičního rozvoje a personálního rozvoje 
organizace v nepřetržitém provozu, s vícezdrojovým financováním, s vícestupňovým vertikálním a 
horizontálním členěním a náročným provozním a technickým vybavením, řízení činností ve vztahu 
k poskytované zdravotní péči.“ 
Zdůvodnění: 
Ředitel příspěvkové organizace v sociální oblasti vykonává rozsah činností v rozsahu výše 
navrhovaném. V současné době se jedná o rozsáhlá finanční, personální a investiční strategická 
rozhodnutí, s nutností znalosti mnoha právních předpisů.  
V personální oblasti ředitel příspěvkové organizace řídí zaměstnance z mnoha oborů činnosti, někteří 
zaměstnanci musí splňovat i vysokou míru specializované odbornosti. Ředitel příspěvkové organizace 
v sociální oblasti odpovídá i za činnost svých zaměstnanců při poskytování zdravotní péče ve vztahu 
ke klientům organizace a vede jednání se zdravotními pojišťovnami, které spravují fond veřejného 
zdravotního pojištění. Provoz organizace je veden jako nepřetržitý, kdy je nutné zajistit takto náročný 
provoz potřebnými zaměstnanci s příslušným oprávněním k výkonu tohoto povolání v každém 
okamžiku. 
V oblasti provozního a technického vybavení je organizace zařízena přístroji a vybavením s náročnou 
obsluhou vyžadující vyšší míru odborně technických znalostí, než je běžné. 
V organizaci probíhá soustavný investiční rozvoj, veřejné zakázky, stavební rekonstrukce zařízení a 
nákupy potřebných specializovaných pomůcek. Financování sociálních služeb u příspěvkových 
organizací v sociální oblasti je založeno na vícezdrojové vyrovnávací platbě, kdy je nutné důsledně 
sledovat všechny části vyrovnávací platby s ohledem na subjekty poskytující jednotlivé platby 
s rizikem vrácení nadměrného vyrovnání.   
Dle našeho názoru, funkce ředitele příspěvkové organizace v sociální oblasti v aktuálních podmínkách 
není spojena s „pouhou“ koordinací výše uvedených oblastí, nýbrž se jedná o faktické řízení celé škály 
činností – ekonomických, personálních, technických, provozních, majetkových, organizačních i 
jiných. Dle našeho názoru je v současné době pro výkon ředitele tohoto typu zařízení nutné neustálé 
vzdělávání ve vztahu k novým právním předpisům, k technickému vybavení a metodám práce tak, 
aby péče o klienty byla zajištěna plně v souladu se současnými poznatky a moderními postupy 
s ohledem na stále se zvyšující náročnost péče o klienty.  
Pokud Ministerstvo práce a sociálních věcí by považovalo shora navrženou variantu za nevyhovující 
z hlediska odstupňování míry náročnosti prací v porovnání s dosavadní specifikací prací zařazených 
do 13. platové třídy, kdy je kladen důraz na zásadní celostátní či mezinárodní význam řízené 
organizace, dovolujeme si navrhnout jako možný postup přesunout současné zařazení příslušných 
prací z třinácté platové třídy do čtrnácté a námi navrhované zařazení práce pracovníka – ředitele 
příspěvkové organizace v sociální oblasti – vytvořit jako samostatné zařazení v katalogu prací pod 
1.01.12 Koordinační, projektový a programový pracovník – 13. platová třída. 

VYSVĚTLENO. 
 
Ustanovení je navrženo nad 
rámec předlohy. Vzhledem 
k předpokládaným finančním 
dopadům do celé sféry veřejných 
služeb a správy je nutno posoudit 
návrh v širším kontextu. 
Předkladatel se jím bude zabývat 
v rámci příští úpravy nařízení 
vlády o katalogu prací ve 
veřejných službách a správě. 
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K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 1. 
části dílu 1.01 
povolání 1.01.12 
 

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

Nad rámec navrhovaných změn v katalogu prací požadujeme doplnění textu týkající se 13. platové 
třídy o odstavec 3 ve znění: 
„3. Stanovování směrů finanční strategie, soustavného investičního rozvoje a personálního rozvoje 
organizace v nepřetržitém provozu, s vícezdrojovým financováním, s vícestupňovým vertikálním a 
horizontálním členěním a náročným provozním a technickým vybavením, řízení činností ve vztahu 
k poskytované zdravotní péči.“ 
Odůvodnění: Ředitel příspěvkové organizace v sociální oblasti vykonává rozsah činností v rozsahu 
výše navrhovaném. V současné době se jedná o rozsáhlá finanční, personální a investiční strategická 
rozhodnutí, s nutností znalosti mnoha právních předpisů.  
V personální oblasti ředitel příspěvkové organizace řídí zaměstnance z mnoha oborů činnosti, někteří 
zaměstnanci musí splňovat i vysokou míru specializované odbornosti. Ředitel příspěvkové organizace 
v sociální oblasti odpovídá i za činnost svých zaměstnanců při poskytování zdravotní péče ve vztahu 
ke klientům organizace a vede jednání se zdravotními pojišťovnami, které spravují fond veřejného 
zdravotního pojištění. Provoz organizace je veden jako nepřetržitý, kdy je nutné zajistit takto náročný 
provoz potřebnými zaměstnanci s příslušným oprávněním k výkonu tohoto povolání v každém 
okamžiku. 
V oblasti provozního a technického vybavení je organizace zařízena přístroji a vybavením s náročnou 
obsluhou vyžadující vyšší míru odborně technických znalostí, než je běžné. 
V organizaci probíhá soustavný investiční rozvoj, veřejné zakázky, stavební rekonstrukce zařízení a 
nákupy potřebných specializovaných pomůcek. Financování sociálních služeb u příspěvkových 
organizací v sociální oblasti je založeno na vícezdrojové vyrovnávací platbě, kdy je nutné důsledně 
sledovat všechny části vyrovnávací platby s ohledem na subjekty poskytující jednotlivé platby 
s rizikem vrácení nadměrného vyrovnání.   
Dle našeho názoru, funkce ředitele příspěvkové organizace v sociální oblasti v aktuálních podmínkách 
není spojena s „pouhou“ koordinací výše uvedených oblastí, nýbrž se jedná o faktické řízení celé škály 
činností – ekonomických, personálních, technických, provozních, majetkových, organizačních i 
jiných. Dle našeho názoru je v současné době pro výkon ředitele tohoto typu zařízení nutné neustálé 
vzdělávání ve vztahu k novým právním předpisům, k technickému vybavení a metodám práce tak, 
aby péče o klienty byla zajištěna plně v souladu se současnými poznatky a moderními postupy 
s ohledem na stále se zvyšující náročnost péče o klienty.  
Pokud by Ministerstvo práce a sociálních věcí považovalo shora navrženou variantu za nevyhovující 
z hlediska odstupňování míry náročnosti prací v porovnání s dosavadní specifikací prací zařazených 
do 13. platové třídy, kdy je kladen důraz na zásadní celostátní či mezinárodní význam řízené 
organizace, dovolujeme si navrhnout jako možný postup přesunout současné zařazení příslušných 
prací z třinácté platové třídy do čtrnácté a námi navrhované zařazení práce pracovníka – ředitele 
příspěvkové organizace v sociální oblasti – vytvořit jako samostatné zařazení v katalogu prací pod 
1.01.12 Koordinační, projektový a programový pracovník – 13. platová třída. 

VYSVĚTLENO. 
 
Ustanovení je navrženo nad 
rámec předlohy. Vzhledem 
k předpokládaným finančním 
dopadům do celé sféry veřejných 
služeb a správy je nutno posoudit 
návrh v širším kontextu. 
Předkladatel se jím bude zabývat 
v rámci příští úpravy nařízení 
vlády o katalogu prací ve 
veřejných službách a správě. 
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K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
– písmeno A 1. 
části dílu 1.01 a 
písmeno B 1 části 
dílu 1.01 
 

Hospodářská komora 
České republiky 
 
kontakt: 
pripominkovani@komora.cz 

Požadujeme za bod 3 vložit nový bod 4 a další body přečíslovat. 
Návrh znění nového bodu 4: 
„V písmenu A 1. části dílu 1.01 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „1.01.15 
FACILITY MANAŽER“ a ve sloupci Platová třída čísla „12 - 14“. 
Na základě této změny požadujeme doplnit za stávající bod 17 nový bod a další body přečíslovat dle 
obou navržených změn. 
Návrh znění nového bodu: 
„V písmenu B 1. části dílu 1.01 se doplňuje povolání 1.01.15, které včetně nadpisu zní:  
FACILITY MANAŽER 
„12. platová třída 
1. Řízení vyhrazené části správy majetku. 
2. Sledování efektivity a naplňování potřeb konkrétní oblasti FM služeb. 
13. platová třída 
1. Řízení správy majetku a podpůrných služeb v rámci organizace, sledování jejich kvality. 
2. Rozvoj zajištění a rozvoje služeb facility managementu (FM) v rámci organizace. 
3. Integrace systému řízení FM služeb (formy zajištění outsourcing/in-house). 
14. platová třída 
1. Tvorba FM strategie, FM politiky, FM cílů organizace. 
2. Kooperace s ostatními složkami organizace. 
3. Řízení projektů integrujících systém řízení FM služeb do organizace.“ 
Odůvodnění:  
Rozvinuté země na celém světě již delší dobu zavádějí systémy řízení správy majetku a podpůrných 
služeb pod jednotnou terminologií FACILITY MANAGEMENT. Tato změna je nezbytná zejména na 
straně středních a zejména velkých společností, které zaváděním jednotného řízení široké palety 
facility management služeb (dále FM služeb) optimalizují svoji efektivitu na poli správy majetku, 
využívání zdrojů, udržitelného rozvoje, ekologie a dalších významných oblastech. Význam facility 
managementu se v poslední době obrací zejména na oblast podpory zaměstnanců a organizace práce 
ve formách well-being, green sustainability, energetických úspor atd. 
Významným příspěvkem pro jednotný přístup k tomuto oboru je zavedení celosvětové normy ISO 
41000 „Systém řízení facility managementu“, která navázala na již 10 let platnou EU normu ČSN EN 
15221 „Facility management“. Všechny tyto standardy předpokládají, že řízení oblasti podpory se na 
straně klientských společností ujímá „facility manažer“ (v nejnovějších trendech též označovaný jako 
WPO „Chief Workplace Officer“).  
Pro stabilizaci oboru facility management v ČR je proto nezbytné zakotvit pozici facility manažera i 

VYSVĚTLENO. 
 
Připomínka nad rámec návrhu. 
Případné vytvoření nového 
povolání vyžaduje posouzení 
dosavadní praxe se zařazováním 
prací facility manažera do 
platových tříd. Návrh bude 
uplatněn v rámci nejbližšího 
jednání Celostátní komise pro 
hodnocení prací a tvorbu 
katalogů při projednávání 
dalších úprav nařízení vlády o 
katalogu prací ve veřejných 
službách a správě. 
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Téma, popř. část 
materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

do organizační struktury řídících pozic ve státní a veřejné správě, protože tímto krokem se bude 
následně sjednocovat i terminologie této pozice v komerční sféře, kde je doposud velká nejednotnost. 
 Úkolem facility manažera je řízení majetku a podpůrných služeb tak, aby bylo dosaženo maximální 
efektivity a současně kvality zázemí organizací. Tímto zajištěním dochází ke snížení nákladů, 
efektivnější integraci a v neposlední řadě snížení ztrátových časů při výkonu hlavní činnosti každého 
pracovníka/úředníka. 
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K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
část dílu 2.02 

Ministerstvo spravedlnosti 
 
kontaktní osoby: 
Mgr. Pavla Bálková 
221 997 488, 737 244 374 
pbalkova@msp.justice.cz, 
JUDr. Milena Řeháková, LL. 
M., MBA,  
774 453 174 
mrehakova@grvs.justice.cz, 
Mgr. Pavel Kolář 
602 622 126 
pkolar@grvs.justice.cz 

Z důvodu vymezení činností, které jsou vykonávány ve Vězeňské službě ČR a jsou pro jejich 
specifičnost jen velmi těžko porovnatelné s analogickými činnostmi vykonávanými ve veřejných 
službách a správě, jež jsou obecně vymezeny v katalogu práce, požadujeme nad rámec návrhu provést 
v dílu 2.02 justice ještě následující doplnění: 

a) V povolání 2.02.02 vychovatel ve Vězeňské službě doplnit  
(i) v 10. platové třídě bod 3, který zní: „3. Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací 

činnosti při uplatnění speciálněpedagogických postupů. Samostatné provádění 
specifických pedagogických vyšetření a dalších vysoce náročných pedagogických 
činností.“,  

(ii) 11. platovou třídu, která zní:  
„11. platová třída 
1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovných a 
vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů.  
2. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace 
speciálněpedagogických postupů, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví.  
3. Metodická činnost ve vztahu k zajištění podmínek výkonu trestu odnětí svobody z hlediska naplnění 
účelu výkonu trestu.“. 
 

b) Doplnit povolání 2.02.03 až 2.02.12, která znějí: 
„2.02.03 PEDAGOG VOLNÉHO ČASU VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ 
9. platová třída 
1. Výchovná a vzdělávací činnost vězněných osob ve věznicích a vazebních věznicích s odborným 
zaměřením na jejich celkový i specifický rozvoj. 
 
2.02.04 VYCHOVATEL TERAPEUT VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ 
11. platová třída 
1. Poskytování psychoterapeutických služeb*, edukativního, psychologického i speciálního 
poradenství, sociálního výcviku, arteterapie, ergoterapie a pohybové terapie. 
2. Poskytování krizové intervence. 
3. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovných a 
vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně 
diagnostická a konzultační činnost. 
 
12. platová třída 

AKCEPTOVÁNO. 
 
Do návrhu nařízení budou 
doplněny dvě nová povolání 
2.02.02 Pracovník odborného 
zacházení ve vězeňství a 2.02.03 
Referent správy vězeňství. 
Uplatnění nových povolání bude 
provedeno bez nároků na 
dodatečné zdroje. 
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1. Poskytování vysoce specializované psychoterapie** bez odborného dohledu, poskytování 
psychoterapie** v rámci standardizovaných terapeutických programů a vyhodnocování jejich 
účinnosti. 
2. Vývoj a koordinace aplikace psychoterapeutických postupů a nových psychoterapeutických metod, 
supervize psychoterapeutických činností.  
3. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti psychoterapeutické činnosti. 
4. Tvorba zásadních koncepcí v oblasti psychoterapie a systému preventivních a poradenských služeb 
ve vězeňství.  
* psychoterapeutické služby může poskytovat každý vychovatel-terapeut s 200hodinovým sociálně-
psychologickým nebo obdobným výcvikem 
** psychoterapii může poskytovat pouze absolvent alespoň 500hodinového sebezkušenostního 
psychoterapeutického výcviku 
 
2.02.05 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ 
10. platová třída 
1. Provádění sociálního šetření u osob ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu 
trestního opatření odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, pro potřeby stanovení rizik a potřeb 
vězněných osob, pro potřeby zjištění sociální situace jedince před uvězněním a včasného podchycení 
možných sociálních problémů vzniklých v důsledku uvěznění, a k poskytnutí včasného sociálního 
poradenství a pomoci v rámci komplexního odborného působení ve vězeňských zařízeních. 
2. Poskytování sociálně-právního poradenství, podpory a pomoci vězněným osobám. Posuzování 
individuálních potřeb osob, které se v důsledku uvěznění nachází v nepříznivé sociální situaci, tvorba 
návrhů jejího řešení, společné plánování a hodnocení. 
3. Řešení nepříznivé sociální situace vězněných osob 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 a podporující sociální spravedlnost, sociální 
soudržnost, prosazování lidských práv, sociální změnu a rozvoj a respektování lidské důstojnosti. 
4. 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, obecní policií a orgány veřejné moci a Vězeňskou službou 
České republiky. 
5. Tvorba koncepce sociální práce v systému komplexního působení na odsouzeného v jednotlivých 
vězeňských zařízeních. 
6. Zajišťování a provádění specializované sociální prevence, posuzování příčin negativních jevů a 
navrhování a realizace preventivních opatření v době věznění rizikových osob. Zajišťování a 
provádění sociálně-výchovné prevence negativních jevů a sociální práce s vězněnými osobami nebo 
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skupinami ohroženými sociálním vyloučením. 
7. Samostatné zpracovávání individuálních socioterapeutických plánů, samostatné provádění 
socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci. 
 
11. platová třída 
1. Samostatné zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce 
s osobami ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu trestního opatření odnětí svobody, 
výkonu zabezpečovací detence, s jejich rodinami, nebo skupinami v krizových situacích a poskytování 
krizové intervence, krizové pomoci a sociální rehabilitace. 
2. Depistážní činnost zaměřená na vyhledávání osob, rodin a skupin osob ohrožených sociálním 
vyloučením v důsledku uvěznění jedince nebo člena rodiny, skupiny. 
3. Provádění komplexního sociálního šetření ve věznicích, 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. 
4. 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).   
5. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k 
sociálnímu začleňování osob v podmínkách věznění s efektivním dopadem na dobu po propuštění z 
vězení. 
6. Komplexní koordinace poskytovaných služeb osobní asistence ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí 
svobody, výkonu zabezpečovací detence vyžadující pomoc druhé osoby. Obsahem komplexní 
koordinace jsou odborné a metodické činnosti, za využití kontrolních mechanismů, směřující 
k zabezpečení odpovídající péče osobního asistenta pro odsouzené vyžadující pomoc druhé osoby.  
 
12. platová třída 
1. Poskytování odborného sociálně-právního poradenství pro vězněné osoby ve výkonu vazby, výkonu 
trestu odnětí svobody, výkonu trestního opatření odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence a 
jejich rodiny v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně-
patologických nebo kriminálních jevů. 
2. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením na 
jednotlivce, rodiny a skupiny osob zasažené uvězněním jich samotných nebo jim blízkých osob.  
3. Příprava a koordinace sociálně-preventivních programů zaměřených na sociální rizika osob ve 
výkonu vazby, které jsou uplatnitelné v podmínkách vězeňských zařízení. 
4. Příprava a koordinace sociálně-preventivních programů zaměřených na sociální rizika, na 
prevenci sociálního vyloučení a na prevenci recidivy trestné činnosti pro osoby ve výkonu trestu odnětí 
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svobody, výkonu trestního opatření odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, které jsou 
uplatnitelné v podmínkách vězeňských zařízení.  
5. Příprava a koordinace programů a aktivit zaměřených na kontinuální sociální práci (za současného 
využití principů case managementu) pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, ve výkonu trestního 
opatření odnětí svobody. 
 
13. platová třída 
1. Tvorba a rozvoj metod sociální práce včetně aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, 
speciální pedagogiky, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd, které jsou využitelné 
při komplexním odborném zacházení s vězněnými osobami ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí 
svobody, výkonu trestního opatření odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence. 
 
2.02.06 SPECIÁLNÍ PEDAGOG VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ 
12. platová třída 
1. Provádění komplexní speciálněpedagogické diagnostiky, náročných nápravných, reedukačních a 
kompenzačních činností s vězněnými osobami ve vězeňských zařízeních.  
2. Metodická a koordinační činnost v oblasti speciálněpedagogických preventivních a poradenských 
služeb ve vězeňských zařízeních.  
  
13. platová třída 
1. Tvorba zásadních koncepcí systému speciálněpedagogických preventivních a poradenských služeb 
a náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností, sestavování prognóz včetně 
případného poskytování nejnáročnějších speciálněpedagogických služeb (speciálněpedagogická 
diagnostika, tvorba, uplatňování a analýza dopadů nových speciálněpedagogických metod). 
 
2.02.07 PSYCHOLOG VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ 
12. platová třída  
1. Komplexní zajišťování psychoterapeutických služeb, rodinného, předmanželského a manželského 
poradenství. Poskytování edukativního, psychologického i speciálního poradenství a psychoterapie. 
Rozvodové a porozvodové poradenství včetně mediace dohod o porozvodovém uspořádání. Odborná 
pomoc specialistům poradenské služby v daném regionu. Práce s rodinami ohroženými alkoholismem 
a jinými závislostmi, rodinami ohroženými nezaměstnaností, domácím násilím, rodinami pečujícími o 
těžce zdravotně postižené děti apod. Metodická pomoc sociálním pracovníkům. 
2. Poskytování krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích. 
3. Aplikace klinické psychologie pod vedením odborného pracovníka se specializovanou způsobilostí, 
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například provádění diferenciální diagnostiky psychických poruch a odchylek, posuzování vhodnosti 
a efektu psychoterapie či rehabilitace, odolnosti vůči zátěži z hlediska zdravotního. Spolupráce při 
provádění rehabilitace, reedukace a resocializace. 
4. Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se 
zvýšeným rizikem vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji. 
5. Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství při 
řešení problémů u vězněných osob. 
6. Provádění bilanční diagnostiky. 
 
13. platová třída 
1. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství 
osobám ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu trestního opatření odnětí svobody, 
výkonu zabezpečovací detence. 
2. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti pedagogicko-psychologické péče 
o psychický a sociální vývoj, vzdělávání jednotlivců a skupin vězněných osob. 
3. Tvorba zásadních koncepcí systému preventivních a poradenských služeb ve vězeňství. 
4. Tvorba nových postupů v oblasti psychologické diagnostiky a hodnocení.   
5. Samostatné vyhodnocování účinnosti aplikovaných psychologických postupů a terapeutických 
programů s koncepčním přesahem. 
6. Supervizní činnost nad programy z oblasti psychologické a terapeutické činnosti, odborné 
garantování nejnáročnějších psychologických a terapeutických programů a služeb.  
7. Tvorba zásadních koncepcí v oblasti psychologických a terapeutických činností a systému 
preventivních a poradenských služeb ve vězeňství.  
 
2.02.08 METODIK ADIKTOLOGICKÉ PÉČE VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ 
13. platová třída  
1. Tvorba a rozvoj penitenciárních a resocializačních metod a aplikace nejnovějších poznatků 
z adiktologie, psychologie, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd. Vytváření plánů 
a koncepcí trestní politiky v oblasti mapování a prevence rizik opakování trestné činnosti související 
s užíváním drog nebo jiným závislostním chováním. 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. 
2. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti prevence a léčby adiktologických 
poruch ve vězeňství. 
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3. Tvorba zásadních koncepcí systému preventivních, poradenských a léčebných služeb pro osoby 
s adiktologickou poruchou ve vězeňství. 
4. Navrhování systémových opatření v oblasti prevence kriminality v rámci Vězeňské služby ČR. 
 
2.02.09 KAPLAN VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ 
11. platová třída 
1. Poskytování duchovní služby ve vězeňských, zdravotních, sociálních a jiných zařízeních včetně 
zajišťování styku s jednotlivými církvemi. 
 
12. platová třída 
1. Metodická a koordinační činnost v oblasti duchovní služby ve vězeňských, zdravotních, sociálních 
a jiných zařízeních. Koordinace regionální problematiky duchovní služby v návaznosti na související 
odvětví. 
 
13. platová třída 
1. Tvorba zásadních koncepcí duchovní služby a její řízení ve vězeňských, zdravotních, sociálních a 
jiných zařízeních. Systémová koordinace duchovní služby s přesahem do souvisejících sociálně-
společenských oblastí. Synchronizace duchovních aktivit na mezinárodní úrovni s účastí na 
systémovém řešení evropské multikulturní problematiky. 
 
2.02.10 DISPEČER VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ 
11. platová třída 
1. Umisťování a přemisťování vězněných osob a vydávání rozhodnutí s celostátní působností.   
2. Vyřizování žádostí o umístění a přemístění vězněných osob, včetně vypracování stanovisek 
k podáním vězněných osob. 
3. Koordinace zajišťování dodržování profilací a kapacit ubytovacích profilů v jednotlivých věznicích. 
Posuzování vnitřních předpisů souvisejících s výkonem vazby, zabezpečovací detence a výkonem 
trestu odnětí svobody. 
4.  Provádění a kontrola stanovených postupů při umisťování a přemisťování odsouzených s celostátní 
působností včetně posuzovací činnosti správního úřadu s celostátní působností při vyřizování podání. 
5. Podílení na posuzování vnitřních předpisů souvisejících s výkonem vazby, výkonem trestu odnětí 
svobody a výkonem zabezpečovací detence.  
 
12. platová třída 
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1. Komplexní zajištění umisťování a přemisťování vězněných osob a vydávání rozhodnutí s celostátní 
působností, včetně posuzování přemístění odsouzených z bezpečnostních důvodů. 
2. Provádění posuzovací činnosti správního úřadu s celostátní působností při vyřizování podání. 
3. Koordinace zajišťování dodržování profilací a kapacit ubytovacích profilů v jednotlivých věznicích. 
Vypracování odborných stanovisek k podáním, a to i ve spolupráci s organizacemi a institucemi 
podílejícími se na zabezpečení účelu výkonu vazby a trestu. 
4. Kontrola stanovených postupů při umisťování a přemisťování odsouzených s celostátní působností. 
5.  Analýza vývoje početních stavů vězněných osob a chovanců, včetně prognóz dalšího vývoje 
a návrhů systémových opatření týkajících se jejich umisťování a přemisťování a změn ubytovacích 
kapacit. 
6. Podílení na posuzování vnitřních předpisů souvisejících s výkonem vazby, zabezpečovací detence a 
výkonem trestu odnětí svobody. 
 
2.02.11 REFERENT SPRÁVY VĚZEŇSTVÍ 
8. platová třída 
1. Samostatné vedení evidencí o osobách ve výkonu vazby, výkonu trestního opatření odnětí svobody, 
výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence včetně zabezpečení součinnosti se soudy 
a státními zastupitelstvími při rozhodování o omezení osobní svobody, spojené s osobní odpovědností 
za jejich vedení. 
2. Samostatné vedení evidencí o osobách ve výkonu vazby, výkonu trestního opatření odnětí svobody, 
výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence 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 České republiky podle právních předpisů 
upravujících výkon vazby, výkon trestního opatření odnětí svobody, výkon trestu odnětí svobody a 
výkon zabezpečovací detence a 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 České republiky v oblasti 
zabezpečení práv vězněných osob, sčítání lidu, domů a bytů, milostí, amnestie prezidenta republiky. 
 
10. platová třída 
1. Samostatné rozhodování a organizování činností vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon 
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zabezpečovací detence při zabezpečení 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, spojené s osobní odpovědností za jejich 
dodržování.          
 
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. 
 
12. platová třída 
1. Provádění samostatné rozhodovací činnosti a jiných úkonů organizačních jednotek Vězeňské služby 
České republiky při výkonu vězeňství v rozsahu vymezeném zákonem. 
2. 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. 
 
13. platová třída 
1. Provádění nejnáročnější samostatné rozhodovací činnosti a jiných úkonů Vězeňské služby České 
republiky při výkonu vězeňství v odborně nejnáročnějších věcech v rámci působnosti vymezené 
zákonem vyžadujících různorodý individuální přístup, který není standardně typově určen, a s ohledem 
na rozsah a náročnost právního posouzení všestranně odborné analytické schopnosti při aplikaci 
práva. 
 
14. platová třída 
1. Tvorba koncepce a rozvoje vězeňství, zabezpečování plnění mezinárodních závazků a práva 
Evropské unie v oblasti vězeňství, vykonávání nejnáročnějších činností bezprostředně souvisejících s 
rozhodovací činností Vězeňské služby České republiky, vyžadujících, s ohledem na rozsah a složitost 
působnosti, všestranné odborně analytické schopnosti při aplikaci práva a trestní politiky. 
 
2.02.12 KOORDINAČNÍ PRACOVNÍK VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ 
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12. platová třída 
1. Zpracování celostátních vývojových analýz a rozborů v oblasti vězeňství a jejich vyhodnocování z 
ekonomických, právních, organizačně-technických a jiných hledisek. 
2. Tvorba koncepce zaměření zaměstnávání vězněných osob v regionu včetně koordinace 
marketingových strategií. Koordinace a monitorování přípravy a realizace projektů, příprava 
procesu výběru a hodnocení projektů v oblasti zaměstnávání. 
 
13. platová třída 
1. Stanovování směrů finanční strategie, strategie hospodářské činnosti a investičního rozvoje. 
2. Komplexní usměrňování náročných provozních a technických úseků a režimů s vysokými požadavky 
na bezpečnost. 
3. Řízení, koordinace a tvorba koncepce rozvoje systému poskytování zdravotních služeb v rámci 
lůžkového zdravotnického zařízení s ambulantní složkou Vězeňské služby České republiky v rozsahu 
základní a specializované zdravotní péče, včetně konzultačních služeb pro rezortní zdravotnická 
zařízení, ve vztahu ke specifické skupině pacientů umístěných ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí 
svobody, nebo výkonu zabezpečovací detence a zajištění kooperace s mimovězeňskými poskytovateli 
zdravotních služeb v rámci lůžkové i ambulantní zdravotní péče na celorepublikové úrovni.“. 
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K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
části dílu 2.08 
povolání 2.08.10  

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

K nařízení vlády č. 222/2010 Sb. -  Katalog prací ve veřejných službách a správě - písmeno B. 
Zařazení prací do povolání a platových tříd, 2. ČÁST, Díl 2.08 SOCIÁLNÍ SLUŽBY, povolání 
2.08.10 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, 11. platová třída – upřesnění bodu 2 - viz níže. 
Zdůvodnění: 
Ve výše uvedeném zařazení sociálního pracovníka v 11. platové třídě v bodu 2. je konkretizována 
jeho činnost tak, že se jedná o takového sociálního pracovníka, který provádí depistážní činnost 
zaměřenou na vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, osob 
ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo ve 
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.  
I přes stanovisko MPSV k možnosti zařazení terénních sociálních pracovníků, kteří provádějí depistáž 
a kurátory pro dospělé, do třídy 11. není však znění uvedeného bodu příliš adresné a dochází 
k nejasnostem. 
Navrhované znění: 
Viz výše: 
2. ……..(původní znění), včetně terénních sociálních pracovníků provádějících depistáž a kurátory 
pro dospělé. 

VYSVĚTLENO. 
 
Ze znění uvedeného ustanovení 
je jednoznačně patrné, že jde i o 
osoby dospělé a že je tato činnost 
vykonávána i terénními 
sociálními pracovníky.  
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K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
– písmeno B 2. 
části dílu 2.10 
povolání 2.10.01 

Ministerstvo vnitra 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Klára Štěpánková 
974 817 330 
klara.stepankova@mvcr.cz 

Požadujeme v rámci předložené novely nařízení vlády č. 222/2010 Sb. upravit zařazení veřejných 
opatrovníků zletilých osob, kteří jsou dle platné právní úpravy zařazeni do 9. platové třídy (srov. 2. 
10. 01 Referent společné státní správy a samosprávy), což neodpovídá náročnosti jimi vykonávaných 
činností (dle občanského zákoníku jsou na veřejného opatrovníka kladeny vysoké nároky, neboť jeho 
činnost obnáší nejen právní jednání, ale předpokládá i řadu dalších multidisciplinárních znalostí). 
Veřejní opatrovníci řeší komplikované situace opatrovanců, pracují s opatrovanci s různými 
psychiatrickými diagnózami, jedná se tedy o výkon práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže, 
kdy jsou s těmito osobami mnohdy v každodenním kontaktu. Zařazení do 9. platové třídy náročnosti 
této činnosti neodpovídá. 
Vzhledem ke skutečnosti, že výkon veřejného opatrovnictví v 9. platové třídě je nedostatečně 
ohodnocen, v praxi dochází ke kumulaci funkcí s jinými činnostmi, nejčastěji se sociální prací, která 
je zařazena 10. nebo 11. platové třídy. Dle výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí není vhodné 
kumulovat funkce sociálního pracovníka a veřejného opatrovníka, ačkoliv jde o příbuzné oblasti v 
sociální ochraně osob. S ohledem na uvedené by však nemělo docházet ke kumulacím funkcí i z 
důvodu nízkého platového ohodnocení výkonu veřejného opatrovnictví. Měla by být upravena 
možnost obcí organizačně nastavit výkon sociální práce i opatrovnictví samostatně. Je třeba brát v 
úvahu rozdílnost obou agend a možnost střetu zájmů při kumulaci funkcí.  
Navrhujeme proto zařazení veřejných opatrovníků zletilých osob do 10. platové třídy.  Rovněž 
doporučujeme změnit jejich zařazení v oddílu, tj. z oddílu: 2. 10. 01 Referent společné státní správy a 
samosprávy je podřadit pod oddíl 2. 10. 13 Referent sociálních věcí, což by jejich zařazení sesouladilo 
se zařazením krajských metodiků veřejného opatrovnictví, což by přispělo ke sjednocení systému. 

VYSVĚTLENO. 
 
Předkladatel předpokládá, že 
v další úpravě nařízení vlády o 
katalogu prací ve veřejných 
službách a správě bude dle 
předběžné domluvy 
s Ministerstvem vnitra 
projednán návrh na doplnění 
náročnější práce veřejného 
opatrovníka v 10. platové třídě. 
Prosté navýšení platové třídy 
stávajícího ustanovení není 
dostatečně odůvodněné.  
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K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
– písmeno B 2. 
části dílu 2.10 
povolání 2.10.01 
 

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

Navrhujeme, aby veřejné opatrovnictví zletilých osob (ať už osob s omezením svéprávnosti či bez 
omezení svéprávnosti) bylo přesunuto z pozice  9. platové třídy do 10. platové třídy. 
Odůvodnění:  
Svým obsahem a náročností je výkon veřejného opatrovnictví u osob zletilých (obecním úřadem obce 
základního typu) srovnatelný s výkonem veřejného poručenství a opatrovnictví dětí (které je 
v současném platném znění katalogu práce uvedeno  v oddíle 2.10.13 Referent sociálních věcí v 10. 
platové třídě). Z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti je výkon opatrovnictví zletilých osob 
rovnocennou agendou výkonu opatrovnictví u dětí, které je u dětí výkonem sociálně právní ochrany 
dětí ze strany obecního úřadu  obce s rozšířenou působností.  
V případě dospělých osob je omezení ve svéprávnosti podstatný zásah do přirozených práv člověka, 
přičemž je třeba brát zřetel na Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, publikovanou 
sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 10/2010 Sb. m. s. Přestože v rozsudku soudu o omezení 
svéprávnosti je vymezen rozsah omezení (často se nejedná jen o omezení v nakládání s finančními 
prostředky a omezení právního jednání, ale také např. i omezení v rozhodování o otázkách zdraví, 
zajištění péče, zdrojů uspokojování potřeba apod.), tento rozsah může být natolik široký, že ve 
skutečnosti opatrovník zletilé osoby omezené ve svéprávnosti podstatným způsobem ovlivňuje život 
opatrovance, přičemž musí přihlížet především k požadavku respektování přirozených 
práv,  důstojnosti, osobní nezávislosti, zahrnující také svobodu volby, předpokladu samostatnosti 
osoby, její nediskriminaci, musí respektovat její odlišnosti atd. Rozsudek soudu ani žádný právní 
předpis zpravidla nevymezuje hranici mezi běžnou a zásadní životní záležitostí (stejně jako v případě 
výkonu opatrovnictví a poručenství dětí), toto posouzení je subjektivní a je na opatrovníkovi, jak 
situaci vyhodnotí. Výkon opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti je, stejně jako výkon 
opatrovnictví a poručenství dětí, vysoce specializovaná činnost vyžadující řadu odborných znalostí 
z různých oblastí práva, zdravotnictví, komunikace s lidmi se zdravotním postižením atd., kterou musí 
opatrovník prokázat složením zkoušky odborné způsobilosti v souladu s požadavky zákona (stejně jako 
v případě výkonu opatrovnictví a poručenství dětí).  
Obě tyto činnosti výkonu opatrovnictví (u zletilých osob i dětí) jsou obdobně náročné, naopak 
zpravidla veřejný opatrovník při práci s opatrovanci v terénu oproti poručníkům, kteří mají své klienty 
zpravidla v ústavech anebo v domácí péči jiné osoby, mají mnohdy mnohem náročnější agendu než 
poručníci, zařazení do vyšší třídy. Opatrovníci musejí zvládat velmi náročné dohlížení na každodenní 
pohyb osob s psychiatrickými diagnózami, kdy je s těmito klienty velmi náročná a problémová 
jakákoliv komunikace a motivace vedoucí k řešení jejich životní situace a jejich vnímání okolím 
(sousedské spory, pocitové ohrožení sousedů v důsledku neznalosti problematiky apod.). Navíc stejně 
jak u OSPOD hájí zájmy a blaho těchto osob v soudních jednáních. 
Tento názor vychází např. i z komentáře k občanskému zákoníku, kde se  Mgr. Pavla Krejčí vyjadřuje 
k výkonu opatrovnictví dětí, ale současně také k opatrovnictví obecně: „Opatrovník je zástupcem 
dítěte, a při výkonu své funkce musí sledovat ochranu zájmů dítěte a naplňování jeho práv (§ 457). 
Toto pravidlo vyjadřuje princip zvýšené ochrany osobám, v tomto případě dětem, které pro nedostatek 

VYSVĚTLENO. 
 
Předkladatel předpokládá, že 
v další úpravě nařízení vlády o 
katalogu prací ve veřejných 
službách a správě bude dle 
předběžné domluvy 
s Ministerstvem vnitra 
projednán návrh na doplnění 
náročnější práce veřejného 
opatrovníka v 10. platové třídě. 
Prosté navýšení platové třídy 
stávajícího ustanovení není 
dostatečně odůvodněné. 
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věku, rozumu nebo závislosti mohou utrpět nedůvodnou újmu (§ 3) a nejsou schopné hájit svoje práva 
samy. Optikou tohoto pravidla je pak třeba vykládat všechna ostatní ustanovení týkající se 
opatrovnictví." (viz Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer, dostupné 
na:  https://www.fulsoft.cz/33/komentar-zakona-89-2012-sb-obcansky-zakonik-943-uniqueidm 
RRWSbk196FNf8-jVUh4EtuvCojfP1DmKFzQdqgWGaZPp8M2uPJyrw/). 

K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
– písmeno B 2. 
části dílu 2.10 
povolání 2.10.01 
 

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

Nad rámec navrhovaných změn v katalogu prací požadujeme, aby činnost „Výkon veřejného 
opatrovnictví“, která je zajišťována na obcích a je v současné době zařazena v katalogu prací do 9. 
platové třídy (v části 2.10.01, bodu 11) byla nově zařazena do vyšší, tedy 10. platové třídy (v části 
2.10.01, nového bodu 17).  
Odůvodnění: 
Důvodem je náročnost vykonávaných činností a související potřebná odbornost pracovníka obce. 
Jedná se například o zastupování ve složitých správních řízeních, posuzování invalidity, komunikace 
s Úřadem práce ve věcech zastupování a hájení práv (např. v řízení o nároku na dávky pomoci 
v hmotné nouzi). Dále v řízení u uplatňování práv přiznání příspěvku na péči a následné jednání 
s poskytovateli sociálních služeb. Zastupování opatrovance a vymáhání jeho práv v rámci smluvního 
vztahu s poskytovateli. Zastupování a obhajoba práv opatrovance v přestupkových řízeních a dalších 
správních řízeních. Správa cizích prostředků na účtu obce. Uplatňování práv a oprávněných zájmů 
v případech exekučních řízení a řadě dalších. 

VYSVĚTLENO. 
 
Předkladatel předpokládá, že 
v další úpravě nařízení vlády o 
katalogu prací ve veřejných 
službách a správě bude dle 
předběžné domluvy 
s Ministerstvem vnitra 
projednán návrh na doplnění 
náročnější práce veřejného 
opatrovníka v 10. platové třídě. 
Prosté navýšení platové třídy 
stávajícího ustanovení není 
dostatečně odůvodněné. 

K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
části dílu 2.10 
povolání 2.10.01 
 

Kraj Ústecký 
 
kontaktní osoba: 
Bc. Drahomíra Nytrová 
nytrova.d@kr-ustecky.cz 

Navrhujeme za bod. 29. vložit bod 30., který zní „V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.01 v 9. 
platové třídě se bod 11 zrušuje. 
V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.01 v 10. platové třídě se doplňuje bod 17, který zní: 
„ 17. Výkon veřejného opatrovnictví“. 
Ostatní body původně označené jako 30. a násl. navrhujeme přečíslovat jako body 31. a násl. 
Odůvodnění: 
Cílem právní úpravy je posunout výkon veřejného opatrovnictví do odpovídajícího mzdového 
ohodnocení vzhledem k tomu, o jak náročnou agendu se jedná. Veřejný opatrovník zastupuje 
opatrovance v soudních, správních a občansko-právních řízení a jednání. Zastupuje opatrovance při 
uzavírání, změnách a rušení smluv a dohod, včetně pracovně právních (činí za opatrovance právní 
úkony s tím související). Pečuje o jeho zdravotní stav a dbá na poskytování zdravotní péče. Hájí práva 
a zájmy opatrovance a usiluje o ochranu jeho zájmů v souladu s jeho přáním, spravuje jeho jmění, 
finanční příjmy a výdaje. Z těchto důvodů je nutné disponovat nejen znalostmi širokého spektra oblastí 
– např. práva, sociálního a zdravotního zabezpečení, financí.  Zároveň se jedná o náročnou práci se 
specifickou cílovou skupinou (s částečně omezenou svéprávností), která je s pomocí druhých osob 
podporována ve svém přirozeném prostředí (na rozdíl od klientů, kteří jsou již umístěni v 
institucionální péči). 

VYSVĚTLENO. 
 
Předkladatel předpokládá, že 
v další úpravě nařízení vlády o 
katalogu prací ve veřejných 
službách a správě bude dle 
předběžné domluvy 
s Ministerstvem vnitra 
projednán návrh na doplnění 
náročnější práce veřejného 
opatrovníka v 10. platové třídě. 
Prosté navýšení platové třídy 
stávajícího ustanovení není 
dostatečně odůvodněné. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBJPK4SPN)



41 
 

Téma, popř. část 
materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
části dílu 2.10 
povolání 2.10.01 
 

Kraj Pardubický 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Petr Nasku 

Navrhujeme v písmeno B, 2. část, povolání 2.10.01, 9. platová třída, bod 11. (Výkon veřejného 
opatrovnictví), zařadit do 10. platové třídy.  
Odůvodnění: Agenda výkonu veřejného opatrovnictví je zařazena v katalogu prací do 9. platové třídy, 
což náročnosti této činnosti neodpovídá. Opatrovník pracuje s osobami s různými psychiatrickými 
diagnózami, řeší jejich komplikované situace, přičemž se jedná o činnost se zvýšenou mírou 
neuropsychické zátěže. Podle občanského zákoníku jsou na veřejného opatrovníka kladeny vysoké 
požadavky, kdy veřejný opatrovník musí dostát svých tzv. obecných povinností opatrovníka a zároveň 
povinností konkrétních, které vyplývají přímo z rozhodnutí soudu.  Veřejný opatrovník se musí 
orientovat v mnoha oblastech, ve kterých opatrovance zastupuje. Může se jednat o oblast financí, 
majetku, péče o zdraví, oblast sociálních služeb nebo pracovně právní. Přitom musí dbát na to, aby 
život opatrovance byl v maximální možné míře v souladu s potřebami a přáním opatrovance. Oblastí, 
ve kterých se veřejný opatrovník musí umět orientovat, je opravdu mnoho. Veřejný opatrovník rovněž 
komunikuje s řadou orgánů a osob (soudy, exekutoři,  insolvenční správci, správní orgány, 
poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, rodinní příslušníci). 
Vzhledem ke skutečnosti, že výkon veřejného opatrovnictví v deváté platové třídě je nedostatečně 
ohodnocen, v praxi dochází ke kumulaci funkcí s jinými činnostmi, nejčastěji se sociální prací. Dle 
výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR není vhodné kumulovat funkce sociálního pracovníka 
a veřejného opatrovníka. Je třeba brát v úvahu rozdílnost obou agend a možnost střetu zájmů při 
kumulaci funkcí. Složitost výkonu agendy veřejného opatrovnictví je srovnatelná s ostatními 
podobnými agendami, především agendami: 2.10.13 – referent sociálních věcí (konkrétně např. 10. 
platová třída, bod 13, výkon veřejného  poručenství a opatrovnictví dětí), 2.08.02 – sociální pracovník. 

VYSVĚTLENO. 
 
Předkladatel předpokládá, že 
v další úpravě nařízení vlády o 
katalogu prací ve veřejných 
službách a správě bude dle 
předběžné domluvy 
s Ministerstvem vnitra 
projednán návrh na doplnění 
náročnější práce veřejného 
opatrovníka v 10. platové třídě. 
Prosté navýšení platové třídy 
stávajícího ustanovení není 
dostatečně odůvodněné. 

K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
části dílu 2.10 
povolání 2.10.01 
 

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 
 
kontaktní osoby: 
Dr. Jan Zikeš 
222 324 985 
zikes@kzps.cz 
Mgr. Kateřina Látalová 
731 136 087 
katerina.latalova@uzs.cz 
 
Připomínku stejného znění 
zaslali: 
Unie zaměstnavatelských 
svazů České republiky 
 
kontaktní osoba: 

Nad rámec navrhovaných změn v katalogu prací požadujeme, aby činnost „Výkon veřejného 
opatrovnictví“, která je zajišťována na obcích a je v současné době zařazena v katalogu prací do 9. 
platové třídy (v části 2.10.01, bodu 11) byla nově zařazena do vyšší, tedy 10. platové třídy (v části 
2.10.01, nového bodu 17). Pro obtížnost vykonávaných činností a potřebnou odbornost pracovníka 
obce. Jedná se například o zastupování ve složitých správních řízeních, posuzování invalidity, 
komunikace s Úřadem práce ve věcech zastupování a hájení práv, např. v řízení o nároku na dávky 
pomoci v hmotné nouzi. Dále v řízení u uplatňování práv přiznání příspěvku na péči a následné 
jednání s poskytovateli sociálních služeb. Zastupování opatrovance a vymáhání jeho práv v rámci 
smluvního vztahu s poskytovateli. Zastupování a obhajoba práv opatrovance v přestupkových 
řízeních a dalších správních řízeních. Správa cizích prostředků na účtu obce. Uplatňování práv a 
oprávněných zájmů v případech exekučních řízení a řadě dalších. 

VYSVĚTLENO. 
 
Předkladatel předpokládá, že 
v další úpravě nařízení vlády o 
katalogu prací ve veřejných 
službách a správě bude dle 
předběžné domluvy 
s Ministerstvem vnitra 
projednán návrh na doplnění 
náročnější práce veřejného 
opatrovníka v 10. platové třídě. 
Prosté navýšení platové třídy 
stávajícího ustanovení není 
dostatečně odůvodněné. 
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materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

Mgr. Kateřina Látalová 
731 136 087 
katerina.latalova@uzs.cz 
 
Kraj Jihočeský 
 
kontaktní osoba: 
Ing. Ivan Pavličík 
386 720 517 
pavlicik@kraj-jihocesky.cz 

K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
část dílu 2.10 
povolání 2.10.01 

Kraj Královehradecký 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Zuzana Machová 
495 817 571 
zmachova@kr-
kralovehradecky.cz 

V současném znění Zařazení správní činnosti při výkonu veřejného opatrovnictví dle nařízení 
vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě  
DÍL 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA  
2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY  
 9. platová třída - 11. Výkon veřejného opatrovnictví  
navrhujeme následující změnu: 
Navrhujeme zařazení správní činnosti při výkonu veřejného opatrovnictví do 10. platové třídy z níže 
uvedených důvodů.  
Ve veřejném opatrovnictví dochází ke změnám, které ovlivňují jeho složitost, odpovědnost a časovou 
náročnost. V roce 2017 bylo veřejné opatrovnictví zařazeno mezi správní činnosti, u nichž je 
povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost. Veřejný opatrovník nemá k dispozici zvláštní 
zákon, který by upravoval opatrovnictví uceleně. V praxi se řídí zejména následujícími právními 
předpisy: z. č. 89/2012 Sb., z. č. 99/1963 Sb., z. č. 292/2013 Sb.,        z. č. 372/2011 Sb., z. č. 373/2011 
Sb., z. č. 120/2001 Sb., z. č. 182/2006 Sb., z. č. 108/2006 Sb., Úmluva o právech osob se zdravotním 
postižením č. 10/2010 Sb. m. s. Opatrovnictví zahrnuje komplexní výkon práv a povinností spojených 
s omezenou schopností člověka zajišťovat své potřeby vlastními silami. Mezi nejčastější činnosti, 
které lze zařadit do oblasti působení veřejného opatrovníka dle metodiky MV ČR, patří: činnosti 
související s rozhodováním soudu, řízení na úřadech (vyřizování sociálních dávek, aj.), správa jmění 
opatrovance, oblast zdravotní péče, zajišťování osobních potřeb, řešení dluhů a exekucí, vedení 
osobního spisu opatrovance. Funkce veřejného opatrovníka vyžaduje odborné znalosti z různých 
oborů za účelem kvalitní a efektivní spolupráce se soudy, státními orgány, sociálními a zdravotními 
službami.  
Pro srovnání uvádíme zařazení výkonu veřejného poručenství a opatrovnictví dětí, na které by mělo 
být nahlíženo srovnatelně s výkonem veřejného opatrovnictví zletilých.  
2.10.13 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  
 10. platová třída - 12. Výkon veřejného poručenství a opatrovnictví dětí  

VYSVĚTLENO. 
 
Předkladatel předpokládá, že 
v další úpravě nařízení vlády o 
katalogu prací ve veřejných 
službách a správě bude dle 
předběžné domluvy 
s Ministerstvem vnitra 
projednán návrh na doplnění 
náročnější práce veřejného 
opatrovníka v 10. platové třídě. 
Prosté navýšení platové třídy 
stávajícího ustanovení není 
dostatečně odůvodněné. 
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Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

Jedná se sice o pozici s výkonem opatrovnictví u nezletilé osoby, nicméně analogicky můžeme 
odvodit, že výkon opatrovnictví s dospělým může být stejně náročný, nebo i náročnější než u dítěte. 

K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
část dílu 2.10 
povolání 2.10.01 
 

Kraj Liberecký 
 
kontaktní osoba: 
Ing. Jana Říhová 
485 226 928 
jana.rihova@kraj-lbc.cz 
 

Současný stav 
DÍL 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA 
2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY 

• 9. platová třída - 11. Výkon veřejného opatrovnictví 
Navrhovaná změna 
Navrhujeme zařazení správní činnosti při výkonu veřejného opatrovnictví do 10. platové třídy z níže 
uvedených důvodů. 
Ve veřejném opatrovnictví dochází ke změnám, které ovlivňují jeho složitost, odpovědnost a časovou 
náročnost. V roce 2017 bylo veřejné opatrovnictví zařazeno mezi správní činnosti,  
u nichž je povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost. Veřejný opatrovník nemá k dispozici 
zvláštní zákon, který by upravoval opatrovnictví uceleně. V praxi se řídí zejména následujícími 
právními předpisy: z. č. 89/2012 Sb., z. č. 99/1963 Sb., z. č. 292/2013 Sb., z. č. 372/2011 Sb., z. č. 
373/2011 Sb., z. č. 120/2001 Sb., z. č. 182/2006 Sb., z. č. 108/2006 Sb., Úmluva o právech osob  
se zdravotním postižením č. 10/2010 Sb. m. s. Opatrovnictví zahrnuje komplexní výkon práv  
a povinností spojených s omezenou schopností člověka zajišťovat své potřeby vlastními silami. Mezi 
nejčastější činnosti, které lze zařadit do oblasti působení veřejného opatrovníka dle metodiky MV ČR 
patří: činnosti související s rozhodováním soudu, řízení na úřadech (vyřizování sociálních dávek, aj.), 
správa jmění opatrovance, oblast zdravotní péče, zajišťování osobních potřeb, řešení dluhů a exekucí, 
vedení osobního spisu opatrovance. Funkce veřejného opatrovníka vyžaduje odborné znalosti 
z různých oborů za účelem kvalitní a efektivní spolupráce se soudy, státními orgány, sociálními a 
zdravotními službami.  
Pro srovnání uvádíme zařazení výkonu veřejného poručenství a opatrovnictví dětí, na které by mělo 
být nahlíženo srovnatelně s výkonem veřejného opatrovnictví zletilých. Připojujeme vyjádření 
právníka v sociální oblasti - Mgr. Radky Pešlové. 
2.10.13 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

• 10. platová třída - 12. Výkon veřejného poručenství a opatrovnictví dětí 
„Je nesystémové a naivní si myslet, že opatrovnictví sedmnáctileté osoby – tj. dítěte, je něco víc než 
opatrovnictví téže osoby v jejich osmnácti letech. U jednoho člověka s těžkým mentálním nebo 
kombinovaným postižením bude docházet k poskytování opatrovnictví v maximálním rozsahu nejen do 
doby zletilosti, ale i po jen formálním nabytí zletilosti, kdy faktický zdravotní stav neumožňuje osobě 
jakýkoliv samostatný život.“ 

VYSVĚTLENO. 
 
Předkladatel předpokládá, že 
v další úpravě nařízení vlády o 
katalogu prací ve veřejných 
službách a správě bude dle 
předběžné domluvy 
s Ministerstvem vnitra 
projednán návrh na doplnění 
náročnější práce veřejného 
opatrovníka v 10. platové třídě. 
Prosté navýšení platové třídy 
stávajícího ustanovení není 
dostatečně odůvodněné. 
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44 
 

Téma, popř. část 
materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
část dílu 2.10 
povolání 2.10.01 
 

Hlavní město Praha 
 
kontaktní osoby: 
Mgr. Bc. Jana Klinecká, DiS. 
236 004 157 
jana.klinecka@praha.eu, 
Mgr. Marika Jelínková 
236 004 131 
marika.jelinkova@praha.eu 

Požadujeme v Příloze písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.01 „Referent společné státní správy 
a samosprávy“ 9. platové třídě bod 11 „Výkon veřejného opatrovnictví“ zrušit a zařadit jej do 11. 
platové třídy jako bod 19. 
Odůvodnění: Problematika výkonu opatrovnictví je velmi náročná, jedná se o hmotněprávní 
zastoupení. Zajištění péče o občana omezeného ve svéprávnosti představuje jeden z nejobtížnějších 
úkolů. Opatrovnictví je jednou z forem zastoupení člověka, je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů, nebo 
vyžaduje-li to veřejný zájem. Základní povinností opatrovníka je pomoc při rozhodování a právně 
jednat za opatrovance (osoby se zdravotním postižením). Tuto činnost veřejný opatrovník vykonává 
zcela samostatně a tato činnost současně s sebou nese vysokou odpovědnost. Další důležitou úlohou 
je správa jmění opatrovance s vysokou mírou odpovědnosti za škodu. Nelze přehlédnout i velkou 
časovou náročnost pro opatrovníka, kdy je nutné zabezpečit všechny úkony, kroky spojené s 
potřebami opatrovance, a to i v čase mimo běžnou pracovní dobu. Zákonem č. 89/2012 Sb., je 
vyžadován nejen pravidelný kontakt opatrovníka s opatrovancem, ale i nepřetržitá pohotovost 
opatrovníka při řešení životních situací opatrovance (např. podle § 28 zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění 
pozdějších předpisů, má pacient právo na přítomnost blízké osoby). Srovnatelná činnost „Výkon 
veřejného poručenství a opatrovnictví dětí“ je zařazena do 10. platové třídy, který navrhujeme zařadit 
do 11. platové třídy. 

VYSVĚTLENO. 
 
Předkladatel předpokládá, že 
v další úpravě nařízení vlády o 
katalogu prací ve veřejných 
službách a správě bude dle 
předběžné domluvy 
s Ministerstvem vnitra 
projednán návrh na doplnění 
náročnější práce veřejného 
opatrovníka v 10. platové třídě. 
Prosté navýšení platové třídy 
stávajícího ustanovení není 
dostatečně odůvodněné. 
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materiálu 
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K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
části dílu 2.10 
povolání 2.10.01  

Svaz měst a obcí České 
republiky 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Alena Klimtová, DiS. 
730 897 551 
klimtova@smocr.cz 
 
Připomínku stejného znění 
zaslali: 
 
Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 
 
kontaktní osoby: 
Dr. Jan Zikeš 
222 324 985 
zikes@kzps.cz 
Mgr. Kateřina Látalová 
731 136 087 
katerina.latalova@uzs.cz 
 
Unie zaměstnavatelských 
svazů České republiky 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Kateřina Látalová 
731 136 087 
katerina.latalova@uzs.cz 

K nařízení vlády č. 222/2010 Sb. - Katalog prací ve veřejných službách a správě - písmeno B. 
Zařazení prací do povolání a platových tříd, 2. ČÁST, Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA 
A SAMOSPRÁVA, povolání 2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A 
SAMOSPRÁVY, 10. platová třída, bod 14. Provádění úkonů v řízení o přestupcích, 
projednávání přestupků a rozhodování o nich, s výjimkou rozhodování o přestupcích příkazem 
na místě: 
Zdůvodnění: 
Komplexní vedení správního řízení v oblasti přestupků se postupem času stalo velmi náročnou a po 
odborné stránce specifickou oblastí, kdy pro výkon práce je zákonem požadováno (a v praxi se stává 
nutností) právní vzdělání. Úředník územního samosprávného celku se ve své podstatě dostává do 
pozice státního zástupce, zapisovatele, soudce. Je třeba tento druh činností povýšit minimálně do 11. 
platové třídy, aby jednak bylo možno tyto pozice obsadit, nebo stávající pracovníky udržet. 
Navrhované znění: 
Katalog prací ve veřejných službách a správě - písmeno B. Zařazení prací do povolání a platových 
tříd, 2. ČÁST, Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA, povolání 2.10.01 REFERENT 
SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY: 
10. platová třída 
14. Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich, s výjimkou 
rozhodování o přestupcích příkazem na místě. 
 
K nařízení vlády č. 222/2010 Sb. - Katalog prací ve veřejných službách a správě - písmeno B. 
Zařazení prací do povolání a platových tříd, 2. ČÁST, Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A 
SAMOSPRÁVA, povolání 2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A 
SAMOSPRÁVY, 11. platová třída – přidání nového bodu 19 viz níže: 
Navrhované znění: 
Katalog prací ve veřejných službách a správě - písmeno B. Zařazení prací do povolání a platových 
tříd, 2. ČÁST, Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA, povolání 2.10.01 REFERENT 
SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY: 
11. platová třída 
19. Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich, s 
výjimkou rozhodování o přestupcích příkazem na místě. 

VYSVĚTLENO. 
 
Předkladatel předpokládá, že 
v další úpravě nařízení vlády o 
katalogu prací ve veřejných 
službách a správě bude dle 
předběžné domluvy 
s Ministerstvem vnitra 
projednán návrh na doplnění 
náročnější práce v přestupkovém 
řízení v 11. platové třídě. Prosté 
navýšení platové třídy 
stávajícího ustanovení není 
dostatečně odůvodněné. 
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K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
části dílu 2.10 
povolání 2.10.20  
 

Svaz měst a obcí České 
republiky 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Alena Klimtová, DiS. 
730 897 551 
klimtova@smocr.cz 
 
Připomínku stejného znění 
zaslali: 
 
Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 
 
kontaktní osoby: 
Dr. Jan Zikeš 
222 324 985 
zikes@kzps.cz 
Mgr. Kateřina Látalová 
731 136 087 
katerina.latalova@uzs.cz 
 
Unie zaměstnavatelských 
svazů České republiky 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Kateřina Látalová 
731 136 087 
katerina.latalova@uzs.cz 

K nařízení vlády č. 222/2010 Sb. - Katalog prací ve veřejných službách a správě - písmeno B. 
Zařazení prací do povolání a platových tříd, 2. ČÁST, Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA 
A SAMOSPRÁVA, povolání 2.10.20 REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A 
STAVEBNÍHO ŘÁDU, 10. a 11. platová třída – zrušení bodů viz níže. 
Zdůvodnění: 
Dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, jsou přímo definovány kvalifikační předpoklady ve studijním oboru stavebního, 
architektonického nebo právnického směru včetně délky praxe v oboru, cit.: „ (2) Kvalifikační 
požadavky vzdělání a praxe splňuje fyzická osoba, která má: 
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru 
stavebního, architektonického nebo právnického směru, 
 b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo  
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.“  
Komplexní vedení správního řízení v oblasti stavebního práva včetně přestupků se postupem času 
stalo velmi náročnou a po odborné stránce specifickou oblastí, kdy pro výkon práce je zákonem 
striktně požadováno (a v praxi se stává nutností) právní vzdělání. Je třeba tento druh činností povýšit 
minimálně do 11. platové třídy, aby jednak bylo možno tyto pozice obsadit nebo stávající pracovníky 
udržet. 
Navrhované znění: 
Katalog prací ve veřejných službách a správě - písmeno B. Zařazení prací do povolání a platových 
tříd, 2. ČÁST, Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA, povolání 2.10.20 REFERENT 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU 
10. platová třída 
1. Výkon úřadu územního plánování. 
2. Výkon stavebního úřadu. 
3. Výkon územně plánovací činnosti obecním úřadem. 
11. platová třída 
 1. Koordinace výkonu úřadu územního plánování. 
 2. Koordinace výkonu stavebního úřadu. 
 
K nařízení vlády č. 222/2010 Sb. -  Katalog prací ve veřejných službách a správě - písmeno B. 
Zařazení prací do povolání a platových tříd, 2. ČÁST, Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A 
SAMOSPRÁVA, povolání 2.10.20 REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO 
ŘÁDU, 11. a 12. platová třída – přidání nových bodů viz níže. 
Zdůvodnění: 

VYSVĚTLENO. 
 
Vzhledem ke značným 
důsledkům a závažnosti 
navrhované úpravy bude návrh 
projednán v rámci přípravy další 
novely katalogu prací ve 
veřejných službách a správě za 
součinnosti s gesčním rezortem 
(MMR). 
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Téma, popř. část 
materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

Viz bod 8) výše uvedený. 
Navrhované znění: 
11. platová třída 
1. Výkon úřadu územního plánování. 
2. Výkon stavebního úřadu. 
3. Výkon územně plánovací činnosti obecním úřadem. 
4. Pořizování nástrojů územního plánování včetně zajišťování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj 
území. 
 5. Výkon úřadu územního plánování v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo magistrátu 
územně členěného statutárního města. 
 6. Výkon stavebního úřadu v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo magistrátu územně 
členěného statutárního města. 
12. platová třída 
1. Koordinace výkonu úřadu územního plánování. 
2. Koordinace výkonu stavebního úřadu. 
3. Koordinace a usměrňování výkonu stavebního úřadu v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo 
magistrátu územně členěného statutárního města. 
4. Koordinace a usměrňování výkonu úřadu územního plánování v působnosti kraje, hlavního města 
Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města. 
5. Pořizování nástrojů územního plánování včetně zajišťování vyhodnocování vlivu na udržitelný 
rozvoj území v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy. 
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Téma, popř. část 
materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
části dílu 2.10 
povolání 2.10.25 

Svaz měst a obcí České 
republiky 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Alena Klimtová, DiS. 
730 897 551 
klimtova@smocr.cz 
 
Připomínku stejného znění 
zaslali: 
 
Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 
 
kontaktní osoby: 
Dr. Jan Zikeš 
222 324 985 
zikes@kzps.cz 
Mgr. Kateřina Látalová 
731 136 087 
katerina.latalova@uzs.cz 
 
Unie zaměstnavatelských 
svazů České republiky 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Kateřina Látalová 
731 136 087 
katerina.latalova@uzs.cz 

K nařízení vlády č. 222/2010 Sb. - Katalog prací ve veřejných službách a správě, písmeno B., 
Zařazení prací do povolání a platových tříd, 2. ČÁST, Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A 
SAMOSPRÁVA, povolání 2.10.25 REFERENT PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU: 
Stávající úprava: 
10. platová třída: 
Ad 4. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel. 
Zdůvodnění: 
V souvislosti s nároky na zkušebního komisaře kladenými zákonem č. 247/2000 Sb. (zejména 
pravidelné přezkušování v pětiletém cyklu, absolvování náročné zkoušky, povinnost průběžného 
školení 1x ročně) a rovněž požadavku na jeho morální integritu a zodpovědnost, se jeví současné 
zařazení zkušebního komisaře do  10. platové třídy jako nedostatečné. 
Navrhované znění: 
Katalog prací ve veřejných službách a správě - písmeno B. Zařazení prací do povolání a platových 
tříd, 2. ČÁST, Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA, povolání 2.10.25 REFERENT 
PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU: 
10. platová třída: 
Ad 4. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel. 
Katalog prací ve veřejných službách a správě, písmeno B. Zařazení prací do povolání a platových tříd, 
2. ČÁST, Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA, povolání 2.10.25 REFERENT 
PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU: 
11. platová třída: 
doplnění bodu 5. viz níže: 
5. Výkon činnosti zkušebního komisaře obecního úřadu obce s rozšířenou působností včetně 
posuzování a ověřování odborné způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel. 

VYSVĚTLENO. 
 
Navrhované úpravy budou 
projednány v rámci přípravy 
další novely katalogu prací ve 
veřejných službách a správě za 
součinnosti s gesčním rezortem 
(MD). 

K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
části dílu 2.10 
povolání 2.10.25 

Kraj Královehradecký 
 
kontaktní osoba: 
Ing. Tomáš Jurček 
495 817 630 
tjurcek@kr-
kralovehradecky.cz 

Po seznámení s navrhovaným a doplněným katalogem prací bychom chtěli nejprve poděkovat, 
že došlo k akceptování a zapracování většiny z námi navrhovaného popisu prací a činností týkajících 
se organizace veřejných služeb v přepravě cestujících.  
V návrhu chybí činností související s pravidelným propagováním veřejných služeb v přepravě 
cestujících organizovaných městem nebo krajem.  
Propagace služeb veřejné dopravy zásadním způsobem ovlivňuje vnímání kvality poskytovaných 
služeb zákazníky, tedy cestujícími. Úroveň propagace často určuje, do jaké míry jsou investice do 
zkvalitňování a chodu veřejné dopravy využity účelně, čili do jaké míry jsou oceněny veřejností. 
Např. propagace veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji zahrnuje dva způsoby propagace, a to: 

VYSVĚTLENO. 
 
Navrhované úpravy budou 
projednány v rámci přípravy 
další novely katalogu prací ve 
veřejných službách a správě za 
součinnosti s gesčním rezortem 
(MD). Předkladatel se bude 
problematikou zabývat a bude 
předmětem nejbližšího jednání 
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Téma, popř. část 
materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

• Informativní propagace – informuje zákazníky o produktu a jeho užitku (např. informace 
o tarifu, JŘ, o změnách JŘ, o spojení a zajištění přípoje). 

• Přesvědčovací propagace – přesvědčuje zákazníky o výhodách v porovnání s konkurencí, 
cílem je přimět cestující k využití veřejné dopravy. 

Informace napomáhají zákazníkovi rozpoznat systém veřejné dopravy a orientaci v něm. Informace 
by měli být poskytovány před cestou, v průběhu cesty i po jejím skončení. Informace, které 
zákazníkovi podáváme, musí být pravdivé, aktuální a dostupné. 
Oba typy propagace by měli být cestujícím podávány srozumitelným a poutavým způsobem.  
Cíle propagace veřejné dopravy jsou tedy nejenom: 

• informovanost cestujících o veřejné dopravě na daném území, 

• zvýšení zájmu a popularity veřejné dopravy, 

• přilákání nových cestujících – dostat se jim do podvědomí, 

• dobrá pověst veřejné dopravy – docílit toho, aby společnost nekoukala na veřejnou 
dopravu jako na něco podřadného. 

ale též: 

• získat informace pro pochopení mobility obyvatel v kraji, 

• získat informace, které pomohou při přípravě výběrových řízení pro dopravce a další 
subdodavatele, 

• získat relevantní data pro spolupráci s odbornou veřejností při přípravě nových 
dopravních modelů bezpečné a inteligentní dopravy = zajistí plošnou obsluhu území 
efektivně udržitelným způsobem, 

• zapojení partnerských subjektů, jejichž činnost souvisí s dopravou v kraji. 
Pro tvorbu systémové propagace veřejné dopravy jsou nutné zejména činnosti, jejichž předmětem je 
zejména pravidelné plánování témat propagace veřejné dopravy, tvorba speciálních propagačních a 
grafických materiálů, správa obsahu sociálních sítí, editace webových stránek, koordinace propagace 
veřejné dopravy s jinými subjekty (autobusovými a drážními dopravci, správci železniční 
infrastruktury či organizátory dopravy, apod.) apod.  
Vzhledem k výše uvedenému, složitosti a odpovědnosti popsaných činností žádáme o doplnění 
do katalogu prací „Činnosti související s pravidelným propagováním veřejných služeb v přepravě 
cestujících organizovaných městem nebo krajem považujeme za zásadní“ a zařazení do 10. platové 
třídy. 

Celostátní komise pro hodnocení 
prací a tvorbu katalogů. 
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Téma, popř. část 
materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

NAD RÁMEC 
K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
– písmeno A 2. 
části dílu 2.10 
povolání 2.10.37 
a písmeno B 2. 
části dílu 2.10 
povolání 2.10.37 

Ministerstvo kultury 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Lucie Šimková 
lucie.simkova@mkcr.cz 

Požadujeme za stávající novelizační bod 5 vložit nový novelizační bod ve znění: 
„V písmenu A 2. části dílu 2.10 ve sloupci Část, díl, povolání se doplňuje povolání „2.10.37 
KONTROLOR VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY“ a ve sloupci Platová třída čísla „12-14“. 
Povolání 1.01.08 kontrolor v platové třídě „7-13“ je obecně vymezené povolání kontrolora ve smyslu 
zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. Zahrnuje široké spektrum výkonu kontrolních činností ve všech 
oborech společnosti. Z tohoto spektra se vymyká kontrolor veřejnosprávní kontroly, který vykonává 
kontrolní činnost podle zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, tedy 
fakticky shodnou s kontrolní činností kontrolora Nejvyššího kontrolního úřadu - externí kontrola 
exekutivních orgánů při jejich hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu podle 
zvláštního zákona (zákon o finanční kontrole ve veřejné správě). Jediným rozdílem je, že kontrolor 
Nejvyššího kontrolního úřadu vykonává kontrolní činnost v republikové působnosti, kontrolor 
veřejnosprávní kontroly v rezortní působnosti.  
Návazně se doplní odpovídající úprava v části B. Zařazení prací do povolání a platových tříd.  
Zdůvodnění ve zvláštní části důvodové zprávy „K čl. I - bodům 1, 5, 14 až 17 a 40“ je proto    i 
zdůvodněním navržené úpravy, tj. doplnění povolání „2.10.37 kontrolor veřejnosprávní kontroly“ v 
platové třídě „12-14“. 

VYSVĚTLENO. 
 
Návrh připomínkového místa 
není dostatečně konkrétní, není 
obsažen návrh úpravy v písmenu 
B. Předkladatel se bude touto 
problematikou zabývat a bude 
předmětem nejbližšího jednání 
Celostátní komise pro hodnocení 
prací a tvorbu katalogů.  
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K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
části dílu 2.10  

Svaz měst a obcí České 
republiky 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Alena Klimtová, DiS. 
730 897 551 
klimtova@smocr.cz 
 
Připomínku stejného znění 
zaslali: 
 
Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 
 
kontaktní osoby: 
Dr. Jan Zikeš 
222 324 985 
zikes@kzps.cz 
Mgr. Kateřina Látalová 
731 136 087 
katerina.latalova@uzs.cz 
 
Unie zaměstnavatelských 
svazů České republiky 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Kateřina Látalová 
731 136 087 
katerina.latalova@uzs.cz 

Katalog prací ve veřejných službách a správě - písmeno B. Zařazení prací do povolání a 
platových tříd, 2. ČÁST, Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA, povolání 2.10.26 
VEDOUCÍ PRACOVNÍK SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY-  doplnění platových 
tříd: 
Zdůvodnění: 
Tajemníci úřadů obcí s rozšířenou působností nemají samostatně vymezeno povolání v katalogu prací. 
Náročnost, potřebná odbornost a rozsah agend od personalistiky přes samosprávu, státní správu 
a odpovědnost funkce náleží do 14. platové třídy. 
Vedoucí odborů magistrátů a obcí s rozšířenou působností vykonávající státní správu, vykonávají 
vysoce odborné agendy vyžadující příslušné vzdělání, zkoušky z odborné způsobilosti, široký právní 
a specializovaný přehled o výkonu správních činností, soudních rozhodnutí apod. V současné době 
zařazování neodpovídá náročnosti práce vedoucích odborů. Do této kategorie by byli zařazeni také 
tajemníci obcí II. typu. 
Zdůvodnění je obdobné jako výše. Je nutno specifikovat a zařadit vedoucí odborů pověřených obcí a 
vedoucí oddělení na magistrátech a obcích s rozšířenou působností. 
Navrhované znění: 
Katalog prací ve veřejných službách a správě - písmeno B. Zařazení prací do povolání a platových 
tříd, 2. ČÁST, Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA, povolání 2.10.36 VEDOUCÍ 
PRACOVNÍK SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY: 
12. platová třída: 
1. Vedoucí odboru pověřené obce, vedoucí oddělení magistrátu a vedoucí oddělení obce s rozšířenou 
působností  - komplexní zajišťování přeneseného výkonu státní správy dvou a více agend, 
koordinace a usměrňování činnosti zaměstnanců obce s rozšířenou působností. 
13. platová třída: 
1. Tajemník pověřené obce, vedoucí odboru magistrátu a vedoucí odboru obce s rozšířenou 
působností - komplexní zajišťování přeneseného výkonu státní správy dvou a více agend, 
koordinace a usměrňování činnosti zaměstnanců obce s rozšířenou působností, komplexní 
koordinace a usměrňování pracovněprávních vztahů a odměňování jejích zaměstnanců včetně 
zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů obce s rozšířenou působností a dalších úkolů. 
14. platová třída: 
1. Tajemník magistrátu, úřadu obce s rozšířenou působností, městské části statutárního města - 
komplexní zajišťování přeneseného výkonu státní správy a samosprávy, koordinace a usměrňování 
činnosti zaměstnanců obce s rozšířenou působností, komplexní koordinace a usměrňování 
pracovněprávních vztahů a odměňování jejích zaměstnanců včetně zajišťování plnění úkolů podle 
usnesení orgánů obce s rozšířenou působností a dalších úkolů. 

NEAKCEPTOVÁNO. 
 
Připomínka nad rámec návrhu. 
Připomínkovými místy 
navrhovaná změna je v rozporu s 
§ 123 odst. 3 zákoníku práce, 
podle nějž je vedoucí 
zaměstnanec zařazován do 
platové třídy podle 
nejnáročnějších prací, jejichž 
výkon řídí nebo které sám 
vykonává.  
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Téma, popř. část 
materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
části dílu 2.10  

Svaz měst a obcí České 
republiky 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Alena Klimtová, DiS. 
730 897 551 
klimtova@smocr.cz 
 
Připomínku stejného znění 
zaslali: 
 
Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 
 
kontaktní osoby: 
Dr. Jan Zikeš 
222 324 985 
zikes@kzps.cz 
Mgr. Kateřina Látalová 
731 136 087 
katerina.latalova@uzs.cz 
 
Unie zaměstnavatelských 
svazů České republiky 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Kateřina Látalová 
731 136 087 
katerina.latalova@uzs.cz 

K nařízení vlády č. 222/2010 Sb. - Katalog prací ve veřejných službách a správě, písmeno B., 
Zařazení prací do povolání a platových tříd, 2. ČÁST, Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A 
SAMOSPRÁVA, doplnění nového povolání 2.10.XY: 
Zdůvodnění: 
Jedná se o vedoucí pracovníky obcí s rozšířenou působností vykonávající státní správu, vykonávají 
vysoce odborné agendy vyžadující příslušné vzdělání, zkoušky z odborné způsobilosti, široký právní 
a specializovaný přehled o výkonu správních činností, soudních rozhodnutí apod. V současné době 
zařazování neodpovídá náročnosti práce vedoucích odborů. 
Navrhované znění: 
Katalog prací ve veřejných službách a správě - písmeno B. Zařazení prací do povolání a platových 
tříd, 2. ČÁST, Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA, povolání 2.10.26 VEDOUCÍ 
PRACOVNÍK SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY 
 
K výkonu činnosti vedoucího odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 
Zdůvodnění: 
Výkon činnosti vedoucího odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností zejména u větších 
odborů se obtížně zařazuje do výkonu činností dle katalogu prací. Zejména u větších odborů se pak 
jedná o mix personální činnosti, metodické činnosti, zajištění čerpání rozpočtu atd.  
Navrhované znění: 
Z tohoto důvodu je třeba explicitní uvedení činnosti vedoucího odboru obce s rozšířenou působností 
do 11. nebo 12. platové třídy. Obdobně i pro tajemníka, jehož činnost není přímo uvedena v žádném 
bodě – zde je na místě 12. nebo 13. platová třída. Popř. zavedení principu, že vedoucí oddělení má 
stejnou platovou třídu jako je nejvyšší platová třída jeho oddělení, vedoucí odboru o jednu vyšší a 
tajemník o další 1 vyšší. 

NEAKCEPTOVÁNO. 
 
Připomínka nad rámec návrhu. 
Připomínkovými místy 
navrhovaná změna je v rozporu s 
§ 123 odst. 3 zákoníku práce, 
podle nějž je vedoucí 
zaměstnanec zařazován do 
platové třídy podle 
nejnáročnějších prací, jejichž 
výkon řídí nebo které sám 
vykonává. 

K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno A 2. 
části dílu 2.14 

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

 
Přehled platových tříd podle katalogu prací (2019) 

 

 
 

  

část, díl Povolání současné 
zařazení 

navrhované 
zařazení 

2.14.14 KONCERTNÍ MISTR 12-14 13-14 

2.14.03 CHOREOGRAF, ASISTENT CHOREOGRAFA 9-14 9-14 

NEAKCEPTOVÁNO. 
 
Připomínka nad rámec návrhu. 
Připomínkovým místem 
navrhované změny by 
vyžadovaly širší shodu zejména 
s Ministerstvem kultury. 
Předkladatel se bude 
problematikou zabývat a bude 
předmětem nejbližšího jednání 
Celostátní komise pro hodnocení 
prací a tvorbu katalogů. 
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Téma, popř. část 
materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

2.14.06 DIRIGENT, ASISTENT DIRIGENTA 8-14 8-14 

2.14.02 REŽISÉR, ASISTENT REŽIE 8-14 8-14 

2.14.07 SCÉNOGRAF 13 13 

2.14.01 DRAMATURG 11-13 11-13 

2.14.05 SBORMISTR 11-13 11-13 

2.14.08 HEREC, HEREC S LOUTKOU 10-13 11-14 

2.14.10 SÓLISTA 10-13 13-14 

2.14.09 ČLEN ORCHESTRU, ČLEN SOUBORU 8-13 11-13 

2.14.22 TAJEMNÍK UMĚLECKÉHO PROVOZU 9-12 9-12 

2.14.21 PRODUKČNÍ, PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK 5-12 6-12 

2.14.04 BALETNÍ MISTR 10-11 12-13 

2.14.11 KOREPETITOR 9-10 11-12 

2.14.20 SPECIALISTA VIDEOZÁZNAMU 6-10 6-10 

2.14.19 OSVĚTLOVAČ, MISTR OSVĚTLENÍ 6-9 8-10 

2.14.18 ZVUKAŘ, MISTR ZVUKU 6-9 8-10 

2.14.16 SPECIALISTA TITULKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 8 8 

2.14.17 INSPICIENT 5-7 8-9 
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Téma, popř. část 
materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

2.14.23 PRACOVNÍK TECHNIKY SCÉNY A ORCHESTRU 3-7 5-8 

2.14.15 NÁPOVĚDA 4-6 6-8 

     

1.02.01 PERSONALISTA  7-13 7-13 

1.02.03 ÚČETNÍ 5-12 5-12 

1.02.02 MZDOVÝ ÚČETNÍ 7-10 7-10 

     

2.04.15 MASKÉR-UMĚLECKÝ MASKÉR 7-9 7-9 

2.04.20 MECHANIK JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE 8 10 

2.04.22 KREJČÍ SCÉNICKÝCH KOSTÝMŮ A KROJŮ 6-8 8-9 

2.04.23 OBUVNÍK SCÉNICKÉ A KROJOVÉ OBUVI 6-8 8-9 

2.04.16 VLÁSENKÁŘ 5-7 7-8 

2.04.21 GARDEROBIÉR 4-5 7-8 

2.04.24 REKVIZITÁŘ 3-5 6-8 

    

 PAMÁTKÁŘ 9-14  

 RESTAURÁTOR 8-14  
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Téma, popř. část 
materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

 KNIHOVNÍK 6-14  

 ARCHIVÁŘ 5-13  
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K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
části dílu 2.14 

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

Požadujeme pro profesi „Koncertní mistr“ určení pouze 13. a 14. platové třídy, tedy navrhujeme 
zrušení dnešní 12. platové třídy. 
Odůvodnění: Koncertní mistr je v hierarchii uměleckých profesí na nejvyšším místě, společně 
s profesemi „Sólista, „Dirigent“ apod. viz výše. Je neadekvátní, aby pro tuto profesi byly vyčleněny 
3 platové třídy. Jak pro tutti hráče, kde je vyčleněna 11. a 12. platová třída, tak i pro I. hráče (sólo 
hráče) jsou také určeny pouze 2 platové třídy, přesně 12. a 13. platová třída. Z tohoto důvodu je jediné 
správné řešení, aby „Koncertní mistr“ byl řazen také do max. 2 platových tříd, tedy do 13. a 14. platové 
třídy. 
Požadujeme včlenit kapitolu „Koncertní mistr“ do kapitoly „Člen orchestru, sboru, souboru“. 
Odůvodnění: Samostatné zařazení kapitoly profese „Koncertní mistr“ je nesmyslné. Tato pozice je 
součástí orchestru, proto navrhujeme tuto profesi včlenit do kapitoly „Člen orchestru, sboru, souboru“. 
Požadujeme zrušení 8. platové třídy (1. Interpretace lidových písní ve folklorních souborech, 2. 
Interpretace jednotlivých skladeb v tanečních souborech) a 10. platové třídy (1. Interpretace 
kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních děl) v 
kapitole „Člen orchestru, sboru, souboru“. 
Odůvodnění: V současné době tyto třídy již nejsou de facto vůbec využívány. Dokonce již 
dlouhodobě neevidujeme žádný folklórní soubor, který by se řídil, nebo do budoucna měl řídit 
katalogem prací. 
Setkáváme se s nepochopitelným názorem, že se „hudebníci“ posunem v katalogu prací neadekvátně 
vymezili například vůči hercům. Bohužel toto zcela pomýlené vnímání některých ředitelů je dáno 
prismatem určité společenské „nadřazenosti“ herecké profese, který tito zástupci divadel běžně užívají 
právě i v pomyslném zařazování prací a „hodnocení“ v divadelním prostředí. To, že je takové vnímání 
nevhodné a neobjektivní, dokazují naopak ředitelé symfonických orchestrů, kteří náročnost a 
odpovědnost výkonu práce výkonných umělců — hudebníků a zpěváků, tím i současné zařazení 
v katalogu prací, vnímají naprosto přirozeně a oprávněně. 
Musíme zcela odmítnout tvrzení Asociace profesionálních divadel ČR, která dokonce tvrdí, že 
poslední změnou v katalogu prací u hudebníků a zpěváků došlo k celkovému rozkolísání hierarchie 
ohodnocení prací. Paradoxně až návrh Unie OH ČR, Unie PZ ČR a ASOPS, přiměl Asociaci 
profesionálních divadel ČR podniknout „akci“ v podobě systematičtější revize předmětného dílu 
„Umění a umělecká realizace“. Odkazují se na to, že některé obory, především technického rázu, již 
z dnešního hlediska jsou zcela v jiné kategorii náročnosti práce způsobené nutností zvládnutí vyspělé 
technologie, tím i vyššího vzdělání. S tím se nedá než jen souhlasit. Stejně tak máme informaci, že 
Asociace profesionálních divadel ČR bude navrhovat další úpravy v řadě prací, které jsou podle 
všeho dlouhodobě poddimenzované určením platové třídy. Jedná se například o zařazení 
povolání „Sólista“, „Baletní mistr“, Korepetitor“, dále práce technického charakteru jako 
„Osvětlovač, mistr osvětlení“, „Zvukař, mistr zvuku“, „Inspicient“, „Mechanik jevištní 
technologie“ a další. I zde vnímáme případné navýšení zařazení platových tříd jako zcela 

NEAKCEPTOVÁNO. 
 
Připomínka nad rámec návrhu. 
Připomínkovým místem 
navrhované změny by 
vyžadovaly širší shodu zejména 
s Ministerstvem kultury. 
Předkladatel se bude 
problematikou zabývat a bude 
předmětem nejbližšího jednání 
Celostátní komise pro hodnocení 
prací a tvorbu katalogů. 
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Téma, popř. část 
materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

oprávněné. 
Pokud Asociace profesionálních divadel ČR bude navrhovat zařazení profese „Herec, herec 
s loutkou“ do jediné a nejvyšší platové třídy, tedy do 14. platové třídy, pak by šlo z principu o 
naprostý nonsens, se kterým bychom nemohli souhlasit. 
Odůvodnění: To z několika důvodů ad1) i kategorie herecké profese by měla být rozčleněna do více 
platových tříd, ad2) pokud by povolání „Herec, herec s loutkou“ bylo uvedeno i se 14. platovou třídou, 
pak tato nejvyšší platová třída by měla být určena pouze pro výhradně vrcholnou sólovou roli, nikoliv 
pro běžného člena hereckého souboru. Obdobně jako je tomu u oboru opery a symfonické hudby. 
Proto vnímáme požadavek na nejvyšší zařazení sólistů jako zcela oprávněný. „Sólista“ by měl být 
v dané hierarchii vnímán jako nejvyšší level, stejně jako šéfdirigent, dirigent, koncertní mistr, 
případně herec ve vrcholné sólové roli. Všechny ostatní kategorie by měly být tomuto nejvyššímu 
zařazení podřízeny. 

K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
část dílu 2.16 v 
povolání 2.16.02 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Vlastislav Svoboda, 
LL.M. 
234812179, 
Vlastislav.Svoboda@msmt.cz 

Požadujeme na konec textu 1. bodu 8. platové třídy předmětného povolání doplnit slova „ve spolupráci 
s odborným vedením“, neboť vychovatel v této platové třídě svoji vychovatelskou činnost vykonává 
ve spolupráci s uvádějícím vychovatelem nebo jiným odborníkem na základě již vypracovaných 
měsíčních (týdenních) plánů, které sám nevytváří a zároveň také neprovádí tvorbu a průběžnou 
aktualizaci pedagogické dokumentace. 

VYSVĚTLENO. 
 
Současné znění jednoznačně 
vymezuje zařazení práce 
vychovatelů do platových tříd. 

K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
části dílu 2.19 

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

Návrh na změnu odměňování zdravotnických pracovníků 
Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, jednoznačně vymezuje povolání 
dle možnosti vykonávat činnost bez odborného dohledu do tří skupin, a to podle předpokladu získání 
odborné nebo specializované způsobilosti. 
Jelikož některá povolání, která mají pro svůj výkon zákonem stanoveny shodné požadavky (jak 
požadavek vzdělání, tak požadavek pro splnění odborné nebo specializované způsobilosti) jsou 
nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací, zařazeny do různých platových tříd, má tento návrh 
za cíl sjednotit zařazení do platových tříd u srovnatelných povolání, a to na základě premisy, že tato 
povolání a jejich jednotlivé činnosti jsou vykonávány se stejnou mírou složitosti, odpovědnosti a 
namáhavosti. 
S ohledem na provedenou analýzu u nelékařských zdravotnických povolání, navrhuje Ministerstvo 
zdravotnictví změny u 14 zdravotnických povolání (viz níže). 

název zdravotnického povolání navrhovaná změna v katalogu prací 

ergoterapeut (§ 7, díl 2.19.15) zvednout o jednu platovou třídu 

NEAKCEPTOVÁNO. 
 
Připomínka nad rámec návrhu. 
Navrhovaná komplexní změna 
zařazení prací do platových tříd 
vyžaduje širokou shodu, 
zejména s věcným gestorem – 
Ministerstvem zdravotnictví. 
Předkladatel se bude 
problematikou zabývat a bude 
předmětem nejbližšího jednání 
Celostátní komise pro hodnocení 
prací a tvorbu katalogů. 
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radiologický asistent (§ 8, díl 2.19.16) zvednout o jednu platovou třídu 

zdravotní laborant (§ 9, díl 2.19.17) zvednout o jednu platovou třídu 

zdravotně-sociální pracovník (§ 10, díl 2.19.18) zvednout o jednu platovou třídu 

optometrista (§ 11, díl 2.19.19) zvednout o jednu platovou třídu a zřídit 
12. platovou třídu 

ortoptista (§ 12, díl 2.19.20) zvednout o jednu platovou třídu a zřídit 
12. platovou třídu 

asistent ochrany a podpory veřejného zdraví (§ 
13, díl 2.19.21) 

zvednout o jednu platovou třídu a zřídit 
12. platovou třídu 

ortotik-protetik (§ 14, díl 2.19.22) zvednout o jednu platovou třídu a zřídit 
12. platovou třídu 

nutriční terapeut (§ 15, díl 2.19.23) zvednout o jednu platovou třídu 

dentální hygienistka (§ 17, díl 2.19.25) zvednout o jednu platovou třídu 

biomedicínský technik (§ 20, díl 2.19.28) zvednout o jednu platovou třídu 

radiologický technik (§ 21, díl 2.19.30) zvednout o jednu platovou třídu 

adiktolog (§ 21a, díl 2.19.31) zvednout o jednu platovou třídu 

odborný pracovník v laboratorních metodách a v 
přípravě léčivých přípravků (§ 26, díl 2.19.37) 

zřídit 14. platovou třídu 

 
Celkové odhadované náklady na výše uvedené změny v platové oblasti jsou ve výši 
cca. 600 mil. Kč, a to včetně odvodů. Náklady na tyto změny nebudou hrazeny ze státního rozpočtu, 
ale ze zdravotního pojištění. 
Návrh novely nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací (dále jen „katalog prací“) 
Navrhované změny nařízení vlády jsou nezbytné především z důvodu změn, které byly provedeny 
novelizací zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních a následných 
provedených dílčích změnách v katalogu prací. Záměrem předkladatele je toto nařízení vlády uvést 
do souladu se změnami zákona tak, aby znění katalogu prací odpovídalo momentálnímu skutkovému 
stavu, kdy některá povolání, která mají pro svůj výkon zákonem stanoveny shodné požadavky, jsou 
zařazeny v rozdílných platových třídách. 
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V příloze část B., díl 2.19.15 ERGOTERAPEUT navrhujeme celé nové znění 
10. platová třída 
1. Provádění ergoterapeutických úkonů, hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit pacienta 
nebo klienta sociálních služeb včetně základních kinesiologických a biomechanických rozborů. 
2. Provádění ergoterapeutického vyšetření zaměřeného na analýzu aktivit pacienta nebo klienta 
sociálních služeb, hodnocení senzomotoriky, mobility a lokomoce, orientační vyšetření kognitivních 
funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností. Provádění nácviku v oblasti pracovních činností 
v kontextu fyzického a sociálního prostředí. 
11. platová třída 
1. Vypracovávání složitých specializovaných ergoterapeutických analýz s využíváním 
standardizovaných hodnotících nástrojů, sestavování dlouhodobých ergoterapeutických plánů na 
základě ergoterapeutických vyšetření, analýzy poškozených a zbylých funkcí u pacientů jednotlivých 
klinických oborech. 
2. Poradenská činnost a instruktáž v oblasti prevence vzniku nemocí z povolání a úprav pracovního a 
domácího prostředí, aplikace zásad ergonomie v rámci primární a sekundární prevence poruch 
pohybového aparátu. 
12. platová třída 
1. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru ergoterapie. Metodické usměrňování 
ergoterapie v rámci zdravotnického zařízení a hodnocení kvality poskytované ergoterapeutické péče. 
Stanovování strategie výchovy a dalšího vzdělávání v oboru ve zdravotnickém zařízení nebo 
zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního 
vzdělávání v oboru příslušné specializace. 
V příloze část B., díl 2.19.16 RADIOLOGICKÝ ASISTENT navrhujeme celé nové znění 
10. platová třída 
1. Provádění základních zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační 
onkologii a nukleární medicíně, poskytování specifické ošetřovatelské péče. 
2. Hodnocení a korigování projekčních a expozičních odchylek rentgenogramů, zpracovávání 
potřebné obrazové dokumentace, asistence při skiaskopicko-skiagrafických vyšetřeních. 
3. Provádění specializovaných zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační 
onkologii a nukleární medicíně pod odborným dohledem. 
11. platová třída 
1. Provádění specializovaných zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační 
onkologii a nukleární medicíně. 
2. Provádění specializovaných činností na lineárních urychlovačích a asistence při intervenčních 
výkonech brachyterapie. 
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3. Provádění jednofotonové emisní výpočetní tomografie, pozitronové emisní tomografie, navrhování 
pracovních parametrů přístrojů a provádění zaměření vyšetření a provádění lokalizace cílového 
objemu. 
4. Provádění nejnáročnějších specializovaných diagnostických a terapeutických výkonů 
v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně na základě specializované nebo zvláštní 
odborné způsobilosti, například zobrazovacích postupů v rámci intervenčních radiologických a 
kardiologických výkonů, navigační, perioperační a spektroskopické magnetické rezonance, vyšetření 
srdce magnetickou rezonancí nebo počítačovou tomografií, screeningové diagnostické mamografie v 
akreditovaných centrech, radiologických zobrazovacích postupů pro plánování a ověřování léčby, 
plánování léčby, provádění zobrazovacích postupů pomocí hybridních diagnostických technologií v 
nukleární medicíně. 
12. platová třída 
1. Vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející 
osoba nebo jako osoba s přímou odpovědností za radiační ochranu na radiologických pracovištích. 
Metodické usměrňování oboru. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických 
pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace. Aplikace výsledků 
výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru. 
V příloze část B., díl 2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT navrhujeme celé nové znění 
10. platová třída 
1. Provádění laboratorních vyšetření a měření, hodnocení kvality vzorků biologického materiálu, 
zhotovování preparátů a další zpracovávání materiálů nutných pro laboratorní diagnostickou činnost, 
provádění odběrů krve a ostatního biologického materiálu, práce se složitou laboratorní technikou, 
hodnocení výsledků z analyzátorů krevních elementů, výroba transfuzních přípravků, provádění 
speciálních odběrů a vyšetřování vzorků životního a pracovního prostředí v souvislosti s ochranou a 
podporou veřejného zdraví. 
2. Provádění specializovaných laboratorních postupů, například chromatografické metody 
(kapalinová, plynová), průtokové cytometrie, vyšetření agregace trombocytů, imunohematologická 
vyšetření a vyšetření ke snížení nebezpečí krví přenosných chorob. 
11. platová třída 
1. Provádění vysoce specializovaných laboratorních vyšetření a měření v oboru specializace, 
například provádění metod na úrovni DNA, RNA, provádění molekulárně-genetických vyšetření a 
vyšetření molekulární cytogenetiky, provádění základního hodnocení nálezu - elektroforéz, bílkovin, 
lipidů, proteinurie v moči, odečítání fagocytózy a jednoduchých mikroskopických preparátů, 
stanovování hladiny návykových látek, provádění vysoce speciálních odběrů a speciálního 
vyšetřování vzorků složek životního a pracovního prostředí a měření v terénu, specializované postupy 
v imunohematologické diagnostice, cytomorfologická vyšetření. 
2. Stanovování strategie a koncepce v oblasti laboratorních činností, zajišťování vnitřní a vnější 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBJPK4SPN)



61 
 

kontroly kvality laboratorních metod a zavádění nových laboratorních metod a jejich validace. 
Provádění statistických hodnocení. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických 
pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace. 
12. platová třída 
1. Stanovování zásadní strategie a koncepce laboratorního provozu nebo koncepce přípravy a 
realizace projektů spojených s rozvojem laboratorní medicíny včetně koncepce strategie dalšího 
vzdělávání v rámci laboratorního komplementu zdravotnického zařízení. Aplikace výsledků výzkumu 
a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru. Příprava standardů specializovaných 
postupů v oboru. 
V příloze část B., díl 2.19.18 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK navrhujeme celé nové 
znění 
10. platová třída 
1. Provádění zdravotně-sociálních činností, například psychosociální intervence podle individuálních 
potřeb pacienta nebo klienta sociálních služeb, řešení sociálně-právních problémů pacienta (klienta 
sociálních služeb), provádění sociálního šetření v terénu. Provádění odborných prací při vedení 
terapeutických komunit zvláště v psychiatrických léčebnách. 
11. platová třída 
1. Provádění složitých zdravotně-sociálních činností, například posuzování životní situace pacienta ve 
vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům na základě údajů ze zdravotnické dokumentace a 
poznatků z lékařských a sesterských vizit. Realizace rehabilitačních, resocializačních a rekondičních 
pobytů pacientů nebo klientů sociálních služeb s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky. 
Zajišťování zdravotních podmínek a pomůcek pro pacienty, příprava propuštění pacientů pro 
pobytové služby sociální péče. Zajišťování sociálně-právního poradenství ve vztahu k onemocnění 
nebo k jeho následkům za využití údajů ze zdravotnické dokumentace, lékařských a sesterských vizit. 
2. Zajišťování sociálních potřeb u obzvlášť těžce nemocných a postižených osob v domácím 
ošetřování, například po centrálních mozkových příhodách, po úrazech, při připojení na dýchacích 
přístrojích, na dialyzačních přístrojích a při apalických syndromech. 
12. platová třída 
1. Provádění nejnáročnějších zdravotně-sociálních činností, například hodnocení biopsychosociálního 
stavu pacienta (klienta) a na jeho základě a s využitím údajů ze zdravotnické dokumentace navrhování 
následné péče. 
2. Metodické usměrňování a koordinace zdravotně-sociální péče ve vymezené územní působnosti 
nebo v rámci většího organizačního celku. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe. 
Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru. Zajišťování 
systému kvality zdravotně-sociální péče. 
V příloze část B., díl 2.19.19 OPTOMETRISTA navrhujeme celé nové znění 
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10. platová třída 
1. Vyšetřování zrakových funkcí, doporučování vhodných druhů a úprav brýlových čoček, provádění 
poradenské služby v oblasti refrakčních vad včetně druhů kontaktních čoček a jejich vhodného 
použití. 
11. platová třída 
1. Vyšetřování zrakové funkce a provádění metrických vyšetření refrakce oka u osob starších 15 let 
věku, určování refrakční vady, provádění korekce a rozhodování, zda ke korekci refrakční vady je 
vhodné použít dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, a jejich 
předepisování. Vyšetřování v oblasti předního segmentu oka pro potřeby korekce refrakčních vad a 
provádění poradenské činnosti. Aplikace kontaktních čoček a provádění jejich následné kontroly. 
2. Vyšetřování osob mladších 15 let na oftalmologických diagnostických přístrojích na základě 
indikace lékaře. 
12. platová třída 
1. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru … 
2. Metodická a koncepční činnost v rámci oboru a zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání 
zdravotnických pracovníků v oboru. 
V příloze část B., díl 2.19.20 ORTOPTISTA navrhujeme celé nové znění 
10. platová třída 
1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče pacientům s oční poruchou, například navrhování, 
zhotovování a údržba cvičebních ortoptických pomůcek, zdravotnická vzdělávací činnost a 
poradenství pacientům a jejich rodičům o léčbě a léčebném výcviku, vyhledávání očních vad dětí. 
Příprava a provádění výchovných zaměstnání a zajišťování bezpečného prostředí pro pacienty ve 
stacionářích. 
2. Provádění a vyhodnocování diagnostických vyšetření pacientů bez indikace očního lékaře, 
například vyšetření zrakové ostrosti, zaměření korekce na fokometru, provádění zakrývacích testů. 
11. platová třída 
1. Plánování a vyhodnocování specifické ošetřovatelské péče u pacientů s očními poruchami, zejména 
s poruchami motorické anebo senzorické složky jednoduchého binokulárního vidění, příprava 
pacientů k dalším diagnostickým a léčebným výkonům v očním lékařství, zajišťování ošetřovatelské 
péče při nich, podávání léčivých přípravků do spojivkového vaku nebo jiným neinvazivním 
způsobem, provádění aplikace terapeutických kontaktních čoček. 
2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru. 
12. platová třída 
1. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru … 
2. Metodická a koncepční činnost v rámci oboru a zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání 
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zdravotnických pracovníků v oboru. 
V příloze část B., díl 2.19.21 ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 
navrhujeme celé nové znění 
10. platová třída 
1. Provádění náročných činností na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mladistvých, hygieny 
obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví 
obyvatel nebo pracovně-lékařské péče například zadávání a specifikace měření a vyšetřování složek 
životního a pracovního prostředí a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního 
zdravotního dozoru, provádění speciálních odběrů vzorků, šetření pro účely ověřování podmínek 
vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání, provádění referenční, poradenské a 
konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví. 
2. Provádění náročných činností v podpoře veřejného zdraví, například sledování a analýza ukazatelů 
zdravotního stavu, specializovaná poradenská, výchovná a konzultační činnost, zpracovávání 
podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro další opatření a rozhodnutí příslušného orgánu 
ochrany veřejného zdraví, realizace místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví. 
3. Provádění náročných činností na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mladistvých, hygieny 
obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví 
obyvatel nebo pracovně-lékařské péče, například realizace místních programů ochrany a podpory 
zdraví, výchova občanů ke zdravému způsobu života. 
11. platová třída 
1. Provádění specializovaných činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Sledování ukazatelů 
zdravotního stavu obyvatel, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatel a faktorů životního a 
pracovního prostředí a životních a pracovních podmínek, provádění referenční, poradenské a 
konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví ve zvlášť složitých případech, 
specializované hodnocení zdravotních rizik zátěže obyvatel vystaveného rizikovým faktorům 
životního a pracovního prostředí a samostatná realizace místních programů ochrany a podpory zdraví. 
Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního 
vzdělávání v oboru příslušné specializace. 
12. platová třída 
1. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru. 
2. Metodická a koncepční činnost v rámci oboru a zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání 
zdravotnických pracovníků v oboru. 
V příloze část B., díl 2.19.22 ORTOTIK-PROTETIK navrhujeme celé nové znění 
10. platová třída 
1. Vytváření konstrukčního řešení a stavba jednotlivých ortotických a protetických pomůcek v celém 
rozsahu oboru včetně využití technologií snímání měrných podkladů, například všech končetinových 
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protéz, trupových ortéz, epitéz, kýlních a břišních pasů atypických konstrukcí, provádění náročných 
technických vyšetření nohy zákazníka přístroji pro grafické technicko-vyšetřovací metody, například 
plantografem, pedobarografem, stavba složité atypické ortopedické obuvi podle sádrových pozitivů a 
konstrukčních nákresů a měr, například stavba vnitřních sandálů typu Choppart, individuální úpravy 
a aplikace pooperační obuvi. 
11. platová třída 
1. Konstrukční řešení ojedinělých a specifických složitých ortotických pomůcek, například technicky 
složitých pomůcek a zařízení řízených elektronickými systémy. Samostatná tvůrčí řešení typů, 
modelů, tvarů a vzorů ortotických pomůcek. Provádění konstrukčního dozoru. 
2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru. 
12. platová třída 
1. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru. 
2. Metodická a koncepční činnost v rámci oboru a zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání 
zdravotnických pracovníků v oboru. 
V příloze část B., díl 2.19.23 NUTRIČNÍ TERAPEUT navrhujeme celé nové znění 
10. platová třída 
1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů nebo 
klientů sociálních služeb v oblasti preventivní péče a na úseku klinické výživy, poradenská a edukační 
činnost ke zdravému způsobu života, kontrola úrovně dietního stravování. 
11. platová třída 
1. Poskytování specializované péče na úseku klinické výživy, k jejímuž výkonu je nezbytné získání 
specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, například stanovování plánu výživy podle 
laboratorních výsledků s použitím speciálních metod, například bioimpedance, zpracovávání a 
hodnocení nutriční anamnézy, používání enterální výživy a modulových dietetik, sestavování 
speciálních postupů výživy při nutričně závažných stavech s výrazným poškozením trávicích funkcí. 
2. Zabezpečování koordinace ošetřovatelského procesu při enterální, eventuálně přechodové 
parenterální dietologické péči nebo ve specializovaných nutričních centrech nebo komplexní 
koordinace dietologické péče v nemocnicích, výkon diagnostické, preventivní a výchovné činnosti v 
dietologii. 
3. Poskytování specializované nutriční péče pacientům nebo klientům sociálních služeb se závažnými 
poruchami výživy a metabolismu, například specifická aplikace nutričních doplňků u pacientů nebo 
klientů s komplikovaným nutričním stavem, sestavování nutričních plánů pro specifické skupiny 
(náboženské, etnické, sociálně odlišné) s akutními a chronickými nemocemi. 
 
12. platová třída 
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1. Tvorba koncepce, systemizace a standardizace nutriční péče ve zdravotnických zařízeních ve vazbě 
na spektrum poskytované léčebné péče. Realizace standardizovaného systému nutriční péče, kontrola 
a hodnocení efektivity postupů. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání včetně 
specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v 
oboru do praxe. 
V příloze část B., díl 2.19.25 DENTÁLNÍ HYGIENISTKA navrhujeme celé nové znění 
10. platová třída 
1. Provádění kolektivních a individuálních preventivních a výchovných činností na úseku dentální 
hygieny. 
2. Provádění činností v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii pod odborným dohledem 
zubního lékaře. 
11. platová třída 
1. Provádění komplexních specializovaných činností na úseku dentální hygieny včetně stanovování 
individuálních postupů a kontroly jejich účinnosti. Výchovná a preventivní péče v ústní hygieně u 
rizikových pacientů. 
2. Provádění specializovaných činností v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii, například 
specializované péče o pacienty v onkologii, kardiochirurgii nebo o pacienty vysoce rizikové. 
12. platová třída 
1. Samostatné provádění nejnáročnějších specializovaných činností na úseku dentální hygieny na 
základě získání zvláštní odborné způsobilosti, například aplikace povrchové anestézie pro znecitlivění 
dásní odstraňování poddásňového zubního plaku, pečetění figur. 
2. Metodická a koncepční činnost v rámci oboru a zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání 
zdravotnických pracovníků v oboru. 
V příloze část B., díl 2.19.28 BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK navrhujeme celé nové znění 
10. platová třída 
1. Obsluha, kontrola a opravy zdravotnických přístrojů, které neovlivňují zdravotní stav pacientů. 
2. Provádění odborných prací se zdravotnickými přístroji, zajišťování technické asistence při 
elektrofyziologických vyšetřeních a při vyšetřeních zobrazovacími metodami, podíl na obsluze 
zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh a na výběru zdravotnických přístrojů, kalibrace 
kritických bloků zdravotnických přístrojů. 
11. platová třída 
1. Výkon specializovaných biomedicínských technických činností, například zavádění nových metod 
do běžného provozu, vytváření potřebných modulů klinických informačních systémů, příprava 
standardů specializovaných postupů, vytváření modifikací softwaru pro diagnostické zobrazovací 
zdravotnické přístroje, zajišťování provozu zdravotnických přístrojů pro mimotělní očistu krve. 
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12. platová třída 
1. Výkon nejnáročnějších specializovaných činností v oboru příslušné specializace, například obsluha 
zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh krve, elektro-, magneto-, foto-, sono-terapii, zajišťování 
koncipování kompletů zdravotnických technologií, technické služby související s digitalizací ve 
zdravotnictví a vypracovávání standardů specializovaných postupů. 
2. Metodické usměrňování v oboru, kontrola a hodnocení kvality poskytované péče. Zajišťování a 
provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v 
oboru specializace. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru. 
3. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe. Tvorba celostátní koncepce oboru v rámci 
odbornosti, rozvoj specializovaných oborů na národní, případně nadnárodní úrovni. 
 
V příloze část B., díl 2.19.30 RADIOLOGICKÝ TECHNIK navrhujeme celé nové znění 
10. platová třída 
1. Provádění činností souvisejících s aplikací lékařského ozáření, zejména provádění klinické 
dozimetrie včetně vyhodnocování dávek pacientů, provádění a hodnocení zkoušek provozní stálosti 
radiologických zařízení, sledování časových řad naměřených hodnot, organizační zajištění 
předepsaných zkoušek zdrojů ionizujícího záření a měřidel. 
2. Zpracování částí ozařovacích plánů radioterapie pod odborným dohledem. 
11. platová třída 
1. Provádění zkoušek dlouhodobé stability zdrojů ionizujícího záření a jejich vyhodnocování, kontrola 
dodržování příslušných právních předpisů při používání radiologických zařízení, spolupráce při 
optimalizaci radiační ochrany ve zdravotnickém zařízení. 
2. Zpracování ozařovacích plánů radioterapie. 
12. platová třída 
1. Výkon nejnáročnějších specializovaných Činností v oboru příslušné specializace, například 
hodnocení radiologické události, vývoj a zavádění nových metod léčby ionizujícím zářením. 
2. Metodické usměrňování oboru příslušné specializace, kontrola a hodnocení kvality radiační 
ochrany. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru. 
3. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe. Tvorba celostátní koncepce oboru v rámci 
příslušné odbornosti, rozvoj specializovaných oborů na národní, příp. nadnárodní úrovní. Zajišťování 
a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru. 
 
V příloze část B., díl 2.19.31 ADIKTOLOG navrhujeme celé nové znění 
10. platová třída 
1. Provádění adiktologické diagnostiky pacienta pod odborným dohledem, dílčí činnosti na stanovení 
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programu primární prevence pro rizikové skupiny včetně včasné diagnostiky a intervence, provádění 
neinvazních odběrů biologického materiálu na přítomnost drog a infekčních onemocnění. 
2. Poskytování základní a specializované adiktologické péče pod odborným dohledem, například 
vyhodnocování potřeb, zhodnocení omezení a rizik pro stanovení dalšího léčebného plánu. 
Terapeutická, instruktážní a poradenská práce s pacienty trpícími poruchami vzniklými v důsledku 
užíváním návykových látek nebo s jejich rodinnými příslušníky v ambulantních i lůžkových 
zařízeních. 
11. platová třída 
1. Provádění komplexní adiktologické diagnostiky pacienta bez indikace lékaře, stanovení programu 
primární prevence pro rizikové skupiny včetně včasné diagnostiky a intervence. Provádění 
neinvazních odběrů biologického materiálu na přítomnost drog a infekčních onemocnění. 
2. Poskytování komplexní adiktologické péče na základě indikace lékaře, například vypracování 
komplexního léčebného plánu na základě zhodnocení bio-psycho-sociálního stavu pacienta a s 
využitím údajů ze zdravotnické dokumentace. Koordinace realizace léčebného plánu, spolupráce a 
asistence při psychiatrických a psychologických vyšetřeních a systematické psychoterapii, odborná 
práce při realizaci a vedení terapeutických programů v ambulantních a lůžkových zařízeních, 
zaznamenávání vývoje a změn stavu pacienta. Provádění poradenské činnosti v oblasti sexuálně a krví 
přenosných chorob a epidemiologické ochrany. V indikovaných případech práce s rodinnými 
příslušníky pacienta. 
3. Posuzování situace pacienta ve vztahu k onemocnění a k jeho zdravotním, sociálním a právním 
následkům na základě údajů ze zdravotnické dokumentace a poznatků z lékařských a sesterských vizit. 
Realizace adiktologických terapeutických, rehabilitačních, resocializačních a rekondičních pobytů 
pacientů nebo klientů s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky. Zajišťování zdravotních 
podmínek a pomůcek pro pacienty (klienty), příprava pacientů pro ústavní péči a pro zařízení sociální, 
výchovné nebo speciální adiktologické intervence. 
12. platová třída 
1. Provádění komplexní analýzy a hodnocení zdravotní a sociální situace pacientů užívajících 
návykové látky z hlediska koordinace poskytované zdravotní a sociální péče, a to spolu se zvážením 
širších souvislostí a dopadů na osobní, rodinou i širší situaci pacienta. Hodnocení zdravotních rizik 
skupin osob z hlediska vlivu užívání návykových látek a s tím souvisejícího chování. 
2. Poskytování vysoce specializované adiktologické péče, například participace na provádění vysoce 
specializované léčbě pacientů se závažnými duálními psychiatrickými diagnózami a těžkými 
somatickými komplikacemi. Zajišťování cílených preventivních programů včetně zajišťování 
screeningu, předepisování nebo provádění vyšetření nutných ke stanovení, průběhu a úspěšnému 
dokončení léčby pacientů trpících závislostí a souvisejících zdravotních a sociálních komplikací. 
3. Metodické usměrňování v rámci oboru a zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání 
zdravotnických pracovníků v oboru. 
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V příloze část B., díl 2.19.37 ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH 
A V PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ navrhujeme celé nové znění 
11. platová třída 
1. Stanovování způsobů provádění a vyhodnocování individuálně indikovaných laboratorních 
vyšetření, například biochemických, chemických, hematologických, imunochemických, 
imunologických, imunohematologických, toxikologických, mikrobiologických, radioizotopové 
analýzy, monitorování hladiny léčiv a toxických látek a vstupů do půdy a do potravního řetězce, která 
jsou vykonávána pod odborným dohledem. 
2. Hodnocení závěrů analýz údajů státního zdravotního dozoru a navrhování opatření orgánu ochrany 
veřejného zdraví včetně provádění těchto analýz. 
3. Zadávání nebo provádění odběrů vzorků a laboratorních analýz léčiv, léčivých přípravků, 
diagnostik, biologického materiálu a kontrola výsledků laboratorních prací. 
4. Provádění odběrů a chemických a biologických vyšetřování vzorků životního a pracovního 
prostředí a biologického materiálu a fyzikální měření v souvislosti s ochranou a podporou veřejného 
zdraví. 
12. platová třída 
1. Provádění náročných a vysoce specializovaných analýz a diagnóz v oborech buněčné, molekulární 
a jiných oborech medicíny a ochrany a podpory veřejného zdraví v oblasti státního zdravotního 
dozoru, posuzování výsledků měření pro monitorování vztahu zdravotního stavu obyvatel a faktorů 
životního a pracovního prostředí, příprava podkladů pro hodnocení zdravotních rizik. 
2. Vývoj, zkoušení a zavádění metod speciálních odběrů a analýz v oboru. 
3. 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. Vývoj, zkoušení a zavádění nových metod analýz. 
13. platová třída 
1. Provádění náročných ojedinělých analýz a diagnóz v oborech buněčné, molekulární a jiných 
oborech medicíny a ochrany a podpory veřejného zdraví nebo farmacie, k jejichž výkonu je nezbytné 
získání specializace v oboru. 
2. Provádění náročných ojedinělých analýz v oboru farmacie v rámci státního dozoru nad výrobou a 
uváděním léčiv do oběhu nebo kontroly trhu s léčivými přípravky, příprava a aplikace metodik analýz 
a koncepce rozvoje v rámci sítí s mezinárodní působností. Rozvoj a optimalizace monitorovacích sítí. 
3. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování pověřené oblasti mezinárodních kruhových 
(kontrolních) testů shody v rámci vícestranných mezinárodních dohod nebo Evropské unie. 
4. Metodické usměrňování oboru. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických 
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Téma, popř. část 
materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace. 
14. platová třída 
1. Tvorba celostátní koncepce specializačního vzdělávání odborných pracovníků v laboratorních 
metodách a v přípravě léčivých přípravků a vytváření podmínek pro aplikaci výsledků výzkumu do 
klinické praxe. 
V příloze část B., díl 2.19.48 T ERAPEUT TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY a 2.19.49 
SPECIALISTA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY požadujeme celý text zrušit bez náhrady. 
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Téma, popř. část 
materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
části dílu 2.21 
povolání 2.21.31 
 
 

Ministerstvo vnitra 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Klára Štěpánková 
974 817 330 
klara.stepankova@mvcr.cz 

Požadujeme dále revidovat nařízení vlády č. 222/2010 Sb. i ve vztahu ke strážníkům obecní policie. 
Stávající systém nastavení platových tříd u této profese nezohledňuje její složitost, namáhavost a 
odpovědnost. Strážníci při plnění úkolů obecní policie vykonávají odborné práce, pro jejichž výkon 
je nutné trvalé sebevzdělávání, své úkoly plní samostatně, mají odpovědnost nejen za provedení 
samotného úkolu, ale též za zdraví dalších osob, tedy nejen těch, jichž se týká prováděný úkon. Výkon 
této činnosti je navíc spojen s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a vysokým rizikem ohrožení 
života nebo zdraví. 
S ohledem na výše uvedené proto navrhujeme z katalogu prací ve veřejných službách a správě 
z oddílu věnovanému ohodnocení výkonu práce strážníka zcela vypustit 6. platovou třídu a 
charakteristiku obsaženou v 6. platové třídě přesunout do třídy 7. s tím, že charakteristika 7. platové 
třídy by nově zněla: 
„7. platová třída 

1. Plnění dílčích úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.“. 
V návaznosti na tuto změnu dále požadujeme charakteristiku stávající sedmé třídy včlenit  
do charakteristiky třídy osmé, která by nově zněla: 
„8. platová třída 

1. Komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci. 
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. 

3. Zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, řízení směn, koordinace 
zásahových skupin a určování techniky a taktiky při zásahu včetně zpracovávání služební 
dokumentace. 

4. Koordinace operačních činností obecní policie v operačním dni. 
5. Provádění kontroly a posuzování výkonu služby zaměstnanců městské policie  

a navrhování opatření ke zlepšení činnosti obecní policie.“. 
Prostřednictvím námi navržených změn by obce dostaly možnost ve větší míře zohlednit aspekty této 
náročné činnosti a dostaly by efektivní nástroj, jehož prostřednictvím by mohly nastavit spravedlivé 
odměňování. Navržené změny by také mohly zapůsobit jako jeden z možných pobídkových faktorů 
pro případné nové zájemce o práci v obecní policii a prostředek stabilizace personálního obsazení, což 
považuje Ministerstvo vnitra za nezbytné. 

AKCEPTOVÁNO. 
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K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
části dílu 2.21 
povolání 2.21.31 
 

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

V příloze k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v 
písmenu B, 2. části, dílu 2.21, v povolání 2.21.31 (STRÁŽNÍK) požadujeme následující změny: 
Text v 6. platové třídě požadujeme zrušit. 
V textu v 7. platové třídě požadujeme toto nové znění: “Plnění dílčích úkolů obecní policie při ochraně 
veřejného pořádku, osob a majetku v obci.“ 
V 8. platové třídě požadujeme vložit nový bod 1. ve znění: „Komplexní plnění úkolů při zajišťování 
místních záležitostí veřejného pořádku v obci.“ a následující body požadujeme přečíslovat. 
V povolání „STRÁŽNÍK“ strážník požadujeme alternativně znění položky ve třídě 5 jako: 
„5. provádění úkonů ke splnění kvalifikačních požadavků“ 
a dále požadujeme do třídy 9 doplnit nový bod 1: 
„1. provádění komplexní zajišťování místních záležitostí“. 
Následující body požadujeme přečíslovat. 
Odůvodnění: 
V průběhu posledních deseti let (ode dne 1.1.2009, kdy nabyla účinnosti novela zákona č. 553/1991 
Sb. – viz níže) došlo k řadě legislativních změn, které ve svém důsledku znamenaly zvýšení nároků 
kladených na strážníky a rozšíření jejich pravomocí.  
Mezi zásadní předpisy, které tyto změny přinesly, lze zařadit zejména novely zákona o obecní policii 
provedené zákonem č. 274/2008 Sb. a zákonem č. č. 248/2017 Sb., dále novely zákona o silničním 
provozu, zákona o silniční dopravě, novou právní úpravu přestupků, novelu zákona o spotřebních 
daních nebo zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek nebo nařízení GDPR. 
Pokud porovnáme aktuální požadavky na strážníky a jejich práci s obecnou charakteristikou platových 
tříd uvedenou v příloze k zákoníku práce, dospějeme k následujícím závěrům: 
Práce strážníka zařazená v současné době v 6. platové třídě, bod „1. Plnění úkolů obecní policie při 
ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.“ odpovídá obecné charakteristice 7. platové třídy 
uvedené v zákoníku práce, která zní: „Odborné práce konané s ucelenými samostatnými systémy s 
případným členěním na dílčí subsystémy a s vazbami na další systémy. Usměrňování a koordinace 
jednoduchých odborných prací. Odpovědnost za zdraví dalších osob nebo za škody odstranitelné 
pouze skupinou dalších zaměstnanců nebo za škody osob jednajících na základě chybných příkazů 
nebo opatření odstranitelné za delší období. Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení 
úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru. 
Nároky na aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým podmínkám, na logické myšlení a určitou 
představivost…“  
Doplnění charakteristiky o slovo „dílčích“ umožní zařadit do 7. platové třídy, strážníky, od nichž není 
požadováno komplexní plnění úkolů obecní policie, příp. od nich takové plnění požadováno být 
nemůže. V praxi se bude jednat zejména o strážníky do 21 let, kteří nemohou být držiteli zbrojního 
průkazu, o strážníky po získání osvědčení, tzn. strážníky s minimální praxí z výkonu služby, příp. 

AKCEPTOVÁNO. 
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zcela bez praxe v rámci procesu jejich zavádění do služby, nebo o strážníky, od nichž je s ohledem na 
místní potřeby požadováno plnění úkolů obecní policie vymezených obecně závaznými vyhláškami. 
Pokud budeme aplikovat všechny výše uvedené právní předpisy, pak můžeme zcela jistě konstatovat, 
že strážník při plnění úkolů obecní policie vykonává odborné práce, pro jejichž výkon je nutné trvalé 
sebevzdělávání, své úkoly plní samostatně, má odpovědnost nejen za provedení samotného úkolu, ale 
též za zdraví dalších osob, nejen těch, jichž se přímo dotýká prováděný úkon. Výkon práce je navíc 
spojen s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví.  
Práce strážníka zařazená v současné době v 7. platové třídě, bod „1. Komplexní plnění úkolů při 
zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci.“ plně odpovídá obecné charakteristice 8. 
platové třídy uvedené v zákoníku práce, která zní: „Zajišťování širšího souboru odborných prací s 
rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou 
součástí širších procesů (dále jen „odborné specializované práce“). Práce v rámci komplexních 
systémů s vnitřním členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním 
členěním i mimo rámec organizace.“ 
Z těchto důvodů požadujeme výše uvedené změny. Předkladatel materiálu je s naší připomínkou 
předem seznámen, včetně podrobnějšího odůvodnění, prostřednictvím korespondence s naším 
členem Odborovým svazem státních orgánů a organizací a Kolegiem ředitelů městských policií 
statutárních měst a Hl. m. Prahy. 
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K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
části dílu 2.21 
povolání 2.21.31 
 

Kraj Ústecký 
 
kontaktní osoba: 
Bc. Drahomíra Nytrová 
nytrova.d@kr-ustecky.cz 

Navrhujeme za bod 50. vložit bod 51., který zní: „V písmenu B 2. části dílu 2.21 v povolání 2.21.31: 
- 6. platová třída se zrušuje  
- text 7. platové třídy se nahrazuje tímto textem: 
„1. Plnění dílčích úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.“ 
- v 8. platové třídě se vkládá bod 1, který zní: 
„1. Komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci.“ 
Dosavadní body 1. až 4. se označují jako body 2. až 5.“ 
Odůvodnění: 
V průběhu posledních deseti let (od 1. ledna 2009, kdy nabyla účinnosti novela zákona č. 553/1991 
Sb., o obecní policii) došlo k řadě legislativních změn, které ve svém důsledku znamenaly zvýšení 
nároků kladených na strážníky a rozšíření jejich pravomocí. Proto je navrhováno vypustit pro výkon 
práce strážníka 6. platovou třídu a přesunout ji do 7. platové třídy a současně ji doplnit o slovo 
„dílčích“. Následně stávající charakteristiku 7. platové třídy včlenit do stávajících charakteristik 8. 
platové třídy. Náš návrh nadále počítá s 5. platovou třídou pro čekatele, neboť dle § 6 odst. 1 nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, zaměstnavatel může využít zvláštní určení platového tarifu v rámci rozpětí 
platové třídy za podmínek stanovených tímto nařízením. Zvláštní určení je umožněno pouze v 1. až 5. 
platové třídě, tudíž přesunutí čekatele do 6. platové třídy by ve většině případů znamenalo faktické 
snížení nástupního platu čekatele. 
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K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
části dílu 2.21 
povolání 2.21.31 
 

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

Navrhovaná změna by se dotkla zejména té složky strážníků obecní/městské policie, která působí 
přímo v ulicích obcí. Jedná se o požadavek, jenž byl předložen i Kolegiem ředitelů MP statutárních 
měst a hl. m. Prahy v listopadu t. r.  
Navrhované znění: 

o 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.  

o 6. platová třída: byla by vypuštěna 
o 7. platová třída 

1. Plnění dílčích úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci. 
o 8. platová třída 

1. Komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci. 
- nadále upravit číslování dalších následujících bodů (tj. 2. – 6.) 

o 9. platová třída až 13. platová třída: beze změny 
Zdůvodnění:  
V souhrnu tedy navrhujeme vypustit pro výkon práce strážníka 6. platovou třídu, a dále doplnit 
charakteristiku 6. platové třídy o slovo „dílčích“ a přesunout ji do 7. platové třídy, a následně stávající 
charakteristiku 7. platové třídy včlenit do stávajících charakteristiky 8. platové třídy. 
Návrh nadále počítá s 5. platovou třídou pro čekatele, neboť dle § 6 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „nařízení vlády o platových poměrech“) zaměstnavatel může využít zvláštní určení platového 
tarifu v rámci rozpětí platové třídy za podmínek stanovených tímto nařízením.  
Zvláštní určení je umožněno pouze v 1. až 5. platové třídě, tudíž přesunutí čekatele do 6. platové třídy 
by ve většině případů znamenalo faktické snížení nástupního platu čekatele. 
V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákoník práce“), zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle sjednaného druhu 
práce a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. Právě posouzení nejnáročnějších 
prací, jejichž výkon je od strážníků požadován, bylo důvodem pro navržení stávající úpravy katalogu 
prací. 
Systém platových tříd slouží k rozlišení práce vykonávané zaměstnanci ve veřejných službách a 
správě s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost práce. V uvedené obecné podmínce je 
zohledněna celá řada hledisek vykonávané práce (viz blíže např. Tomší, I.: Katalog prací ve veřejných 
službách a správě. Katalog správních činností., ANAG, 2018). 
Při zpracování námi předkládaného návrhu jsou využity aspekty uvedené v této publikaci, ze kterých 
jsou vybrány odborná příprava a rozsah dalšího vzdělávání, psychická a smyslová zátěž 
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a odpovědnost za škody a zdraví. 
Odborná příprava, druh a rozsah dalšího vzdělání  
Získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“) v souladu se 
zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o OP“), 
zákonem stanovená prolongace a nutnost trvalého sebevzdělávání strážníků v oblasti legislativy 
vztahující se k činnosti obecní policie, ale i dalších právních norem, klade nároky na výkon práce jak 
před samotným zahájením, tak v průběhu celého profesního života strážníků.  
Psychická a smyslová zátěž 
Vzhledem k tomu, že výkon práce strážníka je v rámci nařízení vlády o platových poměrech zařazen 
v souladu s přílohou č. 6 nařízení do IV. skupiny – Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a 
práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví, je zřejmé, že práce strážníka klade vysoké 
nároky právě na psychiku. 
Odpovědnost za škody, odpovědnost za zdraví 
V případě výkonu práce strážníka se nejedná pouze o obecnou odpovědnost, která vyplývá z výkonu 
jakékoliv práce, ale též o vyhodnocení konkrétních situací a míry rizik při provádění úkonů obecní 
policie, a to zejména při použití donucovacích prostředků a zbraně. Strážník má zákonem stanovenou 
povinnost „dbát, aby použitím donucovacích prostředků nezpůsobil osobě újmu nepřiměřenou povaze 
a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání“, viz § 18 odst. 5 zákona o OP. Stejně tak „při použití 
služební zbraně je strážník povinen dbát nutné opatrnosti, zejména aby nebyl ohrožen život jiných 
osob, a co nejvíce šetřit život a zdraví osoby, proti níž zákrok směřuje.“, viz § 20 odst. 5 zákona o OP. 
Jako další podklad pro zpracovaný návrh byl využit výklad pojmů uvedený v části C katalogu prací, 
kde je uvedeno: 
„2. Zajišťováním se rozumí práce s odpovědností za uskutečnění úkolů vymezených příslušným 
ustanovením katalogu prací ve veřejných službách a správě. 
„3. Komplexními pracemi se rozumí práce zahrnující bezpodmínečně všechny části daného celku 
(systému) vymezeného příslušným ustanovením katalogu prací ve veřejných službách a správě“.  
Při propojení všech výše uvedených právních předpisů docházíme k těmto závěrům: 

1. Práce strážníka zařazená v současné době v 6. platové třídě, bod „1. Plnění úkolů obecní 
policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.“ odpovídá obecné 
charakteristice 7. platové třídy uvedené v zákoníku práce, která zní: „Odborné práce 
konané s ucelenými samostatnými systémy s případným členěním na dílčí subsystémy 
a s vazbami na další systémy. Usměrňování a koordinace jednoduchých odborných 
prací. Odpovědnost za zdraví dalších osob nebo za škody odstranitelné pouze skupinou 
dalších zaměstnanců nebo za škody osob jednajících na základě chybných příkazů nebo 
opatření odstranitelné za delší období. Psychická námaha vyplývající ze samostatného 
řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy 
různorodého charakteru. Nároky na aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým 
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podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost…“ 
Doplnění charakteristiky o slovo „dílčích“ umožní zařadit do 7. platové třídy strážníky, od nichž není 
požadováno komplexní plnění úkolů obecní policie, příp. od nichž takové plnění požadováno být 
nemůže. V praxi se bude jednat zejména o strážníky do 21 let, kteří nemohou být držiteli zbrojního 
průkazu, o strážníky po získání osvědčení, tzn. strážníky s minimální praxí z výkonu služby, příp. 
zcela bez praxe v rámci procesu jejich zavádění do služby, nebo o strážníky, od nichž je s ohledem na 
místní potřeby požadováno plnění úkolů obecní policie vymezených obecně závaznými vyhláškami. 
Pokud budeme aplikovat všechny výše uvedené právní předpisy, pak můžeme zcela jistě konstatovat, 
že strážník při plnění úkolů obecní policie vykonává odborné práce, pro jejichž výkon je nutné trvalé 
sebevzdělávání, své úkoly plní samostatně, má odpovědnost nejen za provedení samotného úkolu, ale 
též za zdraví dalších osob, nejen těch, jichž se přímo dotýká prováděný úkon. Výkon práce je navíc 
spojen s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví. 

2. Práce strážníka zařazená v současné době v 7. platové třídě, bod „1. Komplexní plnění 
úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci.“ plně odpovídá 
obecné charakteristice 8. platové třídy uvedené v zákoníku práce, která zní: „Zajišťování 
širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání 
a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů (dále jen 
„odborné specializované práce“). Práce v rámci komplexních systémů s vnitřním 
členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním 
členěním i mimo rámec organizace.“ 

Pokud budeme aplikovat všechny výše uvedené právní předpisy, pak můžeme zcela jistě konstatovat, 
že strážník vykonává práce zahrnující všechny části daného celku (tj. úkoly obecní policie), s úzkými 
vazbami na další systémy uvnitř i vně organizace, s plnou odpovědností za uskutečnění vymezených 
úkolů s rizikem ohrožení života nebo zdraví a s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže. 
Dle našeho názoru námi předložený návrh ve větší míře zohledňuje aspekty výkonu práce strážníka, 
čímž dává zaměstnavateli nástroj pro nastavení spravedlivého odměňování výkonu uvedené práce. 

K nařízení vlády 
o katalogu prací 
ve veřejných 
službách a správě 
- písmeno B 2. 
části dílu 2.21 
povolání 2.21.31 
 

Kraj Karlovarský 
 
kontaktní osoba: 
Mgr. Johana Vydrová 
354 222 661 
johana.vydrova@kr-
karlovarsky.cz 

Návrh nového znění: 
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. 

7. platová třída 
1. Plnění dílčích úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci. 

8. platová třída 

AKCEPTOVÁNO. 
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1. Komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci. 
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. 

3. Zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, řízení směn, koordinace 
zásahových skupin a určování techniky a taktiky při zásahu včetně zpracovávání služební 
dokumentace. 

4. Koordinace operačních činností obecní policie v operačním dni. 
5. Provádění kontroly a posuzování výkonu služby zaměstnanců městské policie a navrhování 

opatření ke zlepšení činnosti obecní policie. 
9. platová třída – 13. platová třída – beze změny 
V souhrnu tedy navrhujeme vypustit pro výkon práce strážníka 6. platovou třídu, a dále doplnit 
charakteristiku 6. platové třídy o slovo dílčích a přesunout ji do 7. platové třídy, a následně stávající 
charakteristiku 7. platové třídy včlenit do stávajících charakteristik 8. platové třídy. 
Návrh nadále počítá s 5. platovou třídou pro čekatele, neboť dle § 6 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „nařízení vlády o platových poměrech“) zaměstnavatel může využít zvláštní určení platového 
tarifu v rámci rozpětí platové třídy za podmínek stanovených tímto nařízením. Zvláštní určení je 
umožněno pouze v 1. až 5. platové třídě, tudíž přesunutí čekatele do 6. platové třídy by ve většině 
případů znamenalo faktické snížení nástupního platu čekatele. 
Odůvodnění: 
V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákoník práce“), zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle sjednaného druhu 
práce a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. Právě posouzení nejnáročnějších 
prací, jejichž výkon je od strážníků požadován, bylo důvodem pro navržení stávající úpravy katalogu 
prací. 
Systém platových tříd slouží k rozlišení práce vykonávané zaměstnanci ve veřejných službách a 
správě s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost práce. V uvedené obecné podmínce je 
zohledněna celá řada hledisek vykonávané práce. 
Podrobněji se tématem zabývá Ing. Ivan Tomší v publikaci Katalog prací ve veřejných službách a 
správě. Katalog správních činností., ANAG, 2018. 
Při zpracování námi předkládaného návrhu jsme využili aspekty uvedené v této publikaci, ze kterých 
vybíráme odbornou přípravu a rozsah dalšího vzdělávání, psychickou a smyslovou zátěž a 
odpovědnost za škody a zdraví. 
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Odborná příprava, druh a rozsah dalšího vzdělání  
Získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“) v souladu se 
zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o OP“), 
zákonem stanovená prolongace a nutnost trvalého sebevzdělávání strážníků v oblasti legislativy 
vztahující se k činnosti obecní policie, ale i dalších právních norem, klade nároky na výkon práce jak 
před samotným zahájením, tak v průběhu celého profesního života strážníků.  
Psychická a smyslová zátěž 
Vzhledem k tomu, že výkon práce strážníka je v rámci nařízení vlády o platových poměrech zařazen 
v souladu s přílohou č. 6 nařízení do IV. skupiny – Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a 
práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví, je zřejmé, že práce strážníka klade vysoké 
nároky právě na psychiku. 
Odpovědnost za škody, odpovědnost za zdraví 
V případě výkonu práce strážníka se nejedná pouze o obecnou odpovědnost, která vyplývá z výkonu 
jakékoliv práce, ale též o vyhodnocení konkrétních situací a míry rizik při provádění úkonů obecní 
policie, a to zejména při použití donucovacích prostředků a zbraně. Strážník má zákonem stanovenou 
povinnost „dbát, aby použitím donucovacích prostředků nezpůsobil osobě újmu nepřiměřenou povaze 
a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání“, viz § 18 odst. 5 zákona o OP. Stejně tak „při použití 
služební zbraně je strážník povinen dbát nutné opatrnosti, zejména aby nebyl ohrožen život jiných 
osob, a co nejvíce šetřit život a zdraví osoby, proti níž zákrok směřuje“, viz § 20 odst. 5 zákona o OP. 
Jako další podklad pro zpracovaný návrh byl využit výklad pojmů uvedený v části C katalogu prací, 
kde je uvedeno: 
„2. Zajišťováním se rozumí práce s odpovědností za uskutečnění úkolů vymezených příslušným 
ustanovením katalogu prací ve veřejných službách a správě. 
„3. Komplexními pracemi se rozumí práce zahrnující bezpodmínečně všechny části daného celku 
(systému) vymezeného příslušným ustanovením katalogu prací ve veřejných službách a správě“.  
Při propojení všech výše uvedených právních předpisů docházíme k těmto závěrům: 

3. práce strážníka zařazená v současné době v 6. platové třídě, bod „1. Plnění úkolů obecní 
policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.“ odpovídá obecné 
charakteristice 7. platové třídy uvedené v zákoníku práce, která zní: „Odborné práce 
konané s ucelenými samostatnými systémy s případným členěním na dílčí subsystémy a 
s vazbami na další systémy. Usměrňování a koordinace jednoduchých odborných prací. 
Odpovědnost za zdraví dalších osob nebo za škody odstranitelné pouze skupinou dalších 
zaměstnanců nebo za škody osob jednajících na základě chybných příkazů nebo opatření 
odstranitelné za delší období. Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení 
úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy 
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různorodého charakteru. Nároky na aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým 
podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost…“ 

Doplnění charakteristiky o slovo „dílčích“ umožní zařadit do 7. platové třídy, strážníky, od nichž není 
požadováno komplexní plnění úkolů obecní policie, příp. od nich takové plnění požadováno být 
nemůže. V praxi se bude jednat zejména o strážníky do 21 let, kteří nemohou být držiteli zbrojního 
průkazu, o strážníky po získání osvědčení, tzn. strážníky s minimální praxí z výkonu služby, příp. 
zcela bez praxe v rámci procesu jejich zavádění do služby, nebo o strážníky, od nichž je s ohledem na 
místní potřeby požadováno plnění úkolů obecní policie vymezených obecně závaznými vyhláškami. 
Pokud budeme aplikovat všechny výše uvedené právní předpisy, pak můžeme zcela jistě konstatovat, 
že strážník při plnění úkolů obecní policie vykonává odborné práce, pro jejichž výkon je nutné trvalé 
sebevzdělávání, své úkoly plní samostatně, má odpovědnost nejen za provedení samotného úkolu, ale 
též za zdraví dalších osob, nejen těch, jichž se přímo dotýká prováděný úkon. Výkon práce je navíc 
spojen s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví. 

4. práce strážníka zařazená v současné době v 7. platové třídě, bod „1. Komplexní plnění 
úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci.“ plně odpovídá 
obecné charakteristice 8. platové třídy uvedené v zákoníku práce, která zní: „Zajišťování 
širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání 
a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů (dále jen 
„odborné specializované práce“). Práce v rámci komplexních systémů s vnitřním 
členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním 
členěním i mimo rámec organizace.“ 

Pokud budeme aplikovat všechny výše uvedené právní předpisy, pak můžeme zcela jistě konstatovat, 
že strážník vykonává práce zahrnující všechny části daného celku (tj. úkoly obecní policie), s úzkými 
vazbami na další systémy uvnitř i vně organizace, s plnou odpovědností za uskutečnění vymezených 
úkolů s rizikem ohrožení života nebo zdraví a s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže. 
Dle našeho názoru námi předložený návrh ve větší míře zohledňuje aspekty výkonu práce strážníka, 
čímž dává zaměstnavateli nástroj pro nastavení spravedlivého odměňování výkonu uvedené práce. 
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