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IV. 

Odůvodnění 

 

Obecná část: 
I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Usnesením ze dne 27. července 2016 č. 672 schválila vláda materiál Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy „Žádost o zvýšení rozpočtu kapitoly 333 MŠMT o 2,5 mld. Kč na 

zvýšení odměňování pracovníků ve školství od 1. 9. 2016“ a uložila ministryni práce 

a sociálních věcí po dohodě s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy připravit návrh 

zvýšení platových tarifů od 1. září 2016 pro pedagogické pracovníky v regionálním školství 

v průměru o 6 % a pro nepedagogické pracovníky o 4 %. Na tomto zvýšení se vláda 

shodla   i   se sociálními partnery.  

Kromě zvýšení platových tarifů pedagogických a nepedagogických pracovníků škol 

a školských zařízení je součástí návrhu také náprava některých deformací stupnice platových 

tarifů pro pedagogické pracovníky a zkrácení doby pro postup začínajících pedagogů 

z prvního do druhého platového stupně. 

 

II. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou v převážné většině financovány 

z veřejných rozpočtů, a v takovém případě odměňují své zaměstnance podle § 109 odst. 3 

zákoníku práce platem.  

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, stanoví pro zaměstnance škol a školských 

zařízení rozdílné stupnice platových tarifů podle toho, zda se jedná o zaměstnance 

pedagogické, nebo nepedagogické. Okruh pedagogických pracovníků je vymezen zákonem 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Těmto pracovníkům přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů 

uvedené v příloze č. 9 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Jedná se o stupnici platových tarifů 

koncipovanou speciálně pro tuto kategorii zaměstnanců podle požadavku Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, která se liší od konstrukce zbývajících 8 stupnic platových 

tarifů. Rozdíl spočívá zejména v omezeném počtu platových stupňů, kterých je aktuálně 6, 
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oproti 12 v ostatních stupnicích platových tarifů, a v rozdílné mezitřídní diferenciaci. Odlišná 

konstrukce uvedené stupnice platových tarifů se však v průběhu praktické aplikace zcela 

neosvědčila. Jednorázové odstranění nedostatků a zásadní změna stupnice pro pedagogické 

pracovníky by si vyžádala značný objem finančních prostředků. Je proto třeba v jednotlivých 

krocích upravovat stupnici platových tarifů pro pedagogické pracovníky v delším časovém 

horizontu. K tomu směřuje i navrhované zvýšení počtu platových stupňů na 7, a to zavedením 

nového prvního platového stupně, který bude příslušet zaměstnancům do dosažení dvou let 

praxe. Omezení počtu platových stupňů ve stupnici pro pedagogické pracovníky sice 

začínajícím pedagogům umožňuje dosáhnout již při vzniku pracovního poměru vyššího 

platového ocenění, což zvyšuje zájem o práci v pedagogických profesích, na druhé straně je 

dlouhá doba (6 let) stanovená pro první postup do vyššího platového stupně vnímána jako 

demotivující. 

Kategorie tzv. nepedagogických pracovníků je zbytkovou skupinou zaměstnanců 

právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení podle § 7 školského 

zákona. Těmto zaměstnancům nyní přísluší platový tarif podle první (nejnižší) stupnice 

platových tarifů, což výrazně omezuje jejich získávání a stabilizaci.  

 

III. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované úpravy na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

S účinnosti od 1. září 2016 do konce roku 2016 by náklady na výdajovou stránku 

státního rozpočtu představovaly částku ve výši cca 1 401,7 mil. Kč včetně příslušenství, 

z toho cca 187,1 mil. Kč na zvýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků škol 

a školských zařízení (tj. založení práva těchto zaměstnanců na platový tarif podle stupnice 

uvedené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) a cca 1 214,6 mil. Kč na zvýšení 

platových tarifů pedagogických pracovníků škol a školských zařízení (stupnice platových 

tarifů uvedená v příloze č. 9 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.). 

S účinnosti od 1. ledna 2017 by náklady na státní rozpočet představovaly částku ve výši 

cca 4 205,3 mil. Kč včetně příslušenství, z toho cca 561,4 mil. Kč na zvýšení platových tarifů 

nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení (tj. založení práva těchto zaměstnanců 

na platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb.) a cca 3 643,9 mil. Kč na zvýšení platových tarifů pedagogických pracovníků 

škol a školských zařízení a úpravu konstrukce stupnice platových tarifů uvedené v příloze 

č. 9  k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 
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Mimo resort školství zaměstnávají pedagogické pracovníky ve výrazně menším počtu 

i další zaměstnavatelé ve veřejných službách a správě. Rozhodnutí vlády o zvýšení platových 

tarifů pro pedagogické pracovníky v průměru o 6 % se týká všech pedagogických pracovníků 

(vláda neschválila žádné výjimky), avšak usnesením vlády ze dne 27. července 2016 č. 672 

bylo rozhodnuto zvýšit v této souvislosti o 2,5 mld. Kč pouze rozpočet kapitoly 333 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s tím, že tyto prostředky jsou účelově vázány 

na „zvýšení odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků v regionálním 

školství“. Schválením této novely však vznikne dnem 1. září 2016 právo na zvýšený platový 

tarif všem pedagogickým pracovníkům, které bude nutno v ostatních resortech pokrýt v rámci 

stávajících limitů výdajů na platy jednotlivých rozpočtových kapitol. 

Pokud jde o rozpočty územních samosprávných celků, týká se potřeba finančních 

prostředků na zvýšené tarify cca 300 pedagogických pracovníků v sociálních službách. 

 

IV. Předpokládané dopady navrhované úpravy 

Navrhovaná právní úprava se týká platů zaměstnanců financovaných z veřejných 

rozpočtů, a nemá proto dopad na podnikatelské prostředí. Neprojeví se ani dopadem na 

životní prostředí. Upravovaná problematika rovněž nemá přímý vliv na právní postavení 

spotřebitele. Navrhovaná úprava se uplatní u pedagogických pracovníků a nepedagogických 

pracovníků v resortu školství bez ohledu na jejich zdravotní postižení nebo příslušnost 

k národnostní menšině. Zvolená řešení nebudou mít dopad na ochranu soukromí či osobních 

údajů a nejsou spojena s korupčními riziky. Navrhovaná úprava nebude mít dopad ani 

na výkon státní statistické služby. Nepředpokládají se s ohledem na působnost návrhu nařízení 

vlády ani dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

V. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky a se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, k jehož provedení je navržena; zhodnocení souladu navrhované právní 

úpravy s právem Evropské unie a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky 

a se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Návrh využívá zmocnění v § 123 odst. 6 písm. 

f) zákoníku práce, které vládě umožňuje přihlédnout při stanovení stupnic platových tarifů 

mimo jiné i k významu práce vykonávané ve veřejných službách a správě. Návrh je v souladu 
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se zásadou rovnosti mezi muži a ženami a rovněž s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána. V obecné rovině je třeba uvést článek 151 Smlouvy o fungování Evropské 

unie (dále jen „SFEU“), který stanoví, že cílem Unie a členských států je mimo jiné 

i zlepšování životních a pracovních podmínek tak, aby došlo k jejich harmonizaci při 

zachování tendence k jejich zlepšování, a zejména pak článek 8 SFEU, podle kterého Unie 

usiluje ve všech činnostech, ve kterých má pravomoc (tj. mimo jiné i v sociální oblasti) o to, 

aby se odstraňovaly nerovnosti. Odměňování ve státní správě by tudíž vždy mělo být 

upraveno tak, aby nebyly zakládány neospravedlnitelné rozdíly ve výši platů mezi osobami 

odměňovanými ze státního rozpočtu, které vykonávají stejnou nebo srovnatelnou práci. 

Předkládaný návrh respektuje principy uvedené v článku 8 SFEU; návrh není v rozporu 

s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními 

zásadami práva Evropské unie. 

 

Konzultace 

Návrh byl po věcné stránce konzultován se zástupci Českomoravského odborového 

svazu pracovníků školství, se zástupci Unie školských asociací ČR-CZESHA a Asociace 

ředitelů gymnázií. 

 

Zvláštní část: 
 K čl. I bodu 1 

 Zvýšením platových tarifů nepedagogických pracovníků ve školách a školských 

zařízeních vznikne těmto zaměstnancům právo na platový tarif ve shodné výši, jaký přísluší 

zaměstnancům uvedeným v § 5 odst. 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., tj. na platový tarif 

určený podle třetí stupnice platových tarifů, ve které jsou platové tarify oproti platovým 

tarifům v první stupnici vyšší o 4 %. Navrhuje se proto v tomto smyslu citované ustanovení 

doplnit. 

 Stupnice platových tarifů uvedená v příloze č. 1 k nařízení vlády č 564/2006 Sb. 

zůstane nadále využívaná pro velkou skupinu zaměstnanců, kterým podle § 5 nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb. nepřísluší platový tarif podle některé z vyšších stupnic. Jedná se např. 

o zaměstnance v  kultuře, zaměstnance zajišťující ekonomické, provozní, technické, 

personalistické a administrativní práce ve zdravotnictví a sociálních službách, zaměstnance 

obcí v organizačních složkách obcí a některých příspěvkových organizacích zajišťujících 

technické služby, správu komunikací, majetku, bytového fondu, apod. 
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K čl. I bodu 2 

Navrhuje se nová stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky, ve které jsou 

zvýšeny platové tarify oproti aktuálně platné stupnici stanovené v příloze č. 9 v průměru 

o 6 %.  Současně se zavádí nový (první) platový stupeň do dvou let praxe s tím, že počet 

platových stupňů se tím zvyšuje ze šesti na sedm. 

K čl. II 

V souladu s usnesením vlády ze dne 27. července 2016 č. 672 se navrhuje účinnost od 

1. září 2016. Toto datum zároveň odpovídá počátku školního roku 2016/2017. 
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