
V. 
 
 

Platné znění části nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, s vyznačením navrhovaných změn 
 

 
*** 

 
§ 5  

 
Platový tarif  

 
 (1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené 
v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je 
zařazen, nestanoví-li se dále jinak.  
  
 (2) Zaměstnanci, který je  
  
a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,  
b) úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů,  
c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,  
d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,  
e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,  
 přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto 
nařízení.  
  
 (3) Zaměstnanci, který je  
  
a) zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o 

zdravotních službách,  
b) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních 

služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách 
nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní 
ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v 
azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, 

 přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k 
tomuto nařízení, pokud zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo 
sociálním pracovníkem, nepřísluší platový tarif podle odstavce 2, nebo zaměstnanci, který je 
zdravotnickým pracovníkem, nepřísluší platový tarif podle odstavce 4.  
  
 (4) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby 
podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší 
platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení. 
 

(4) Zaměstnanci, který je 
 

a) lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 
zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb, 
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b) lékařem orgánu sociálního zabezpečení podle § 3 odst. 3 zákona o organizaci 
a provádění sociálního zabezpečení, 

přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto 
nařízení. 
  
 (5) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, přísluší platový tarif stanovený 
podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení. 

 
 

*** 
 

Příloha č. 6 
 

Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek  
 
I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem 
ohrožení zdraví nebo života  
 
1. Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného provozního režimu.  
  
2. Přímá pedagogická činnost spojená s  
  

2.1. výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní 
umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole,  
  

2.2. dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu 
používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické 
přípravy.  
  
3. Práce vyžadující individuální přístup k jednotlivým osobám, popřípadě rozhodování při 
volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v 
krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních 
potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí.  
 
3. Práce vyžadující individuální přístup k jednotlivým osobám, popřípadě rozhodování 
při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s 
 

3.1. občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, 
zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje 
nezletilých dětí,  

3.2. občany při výkonu posudkové služby. 
 
4. Práce spojené s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávané mimo sídlo 
zaměstnavatele, jeho organizačních útvarů, s výjimkou těchto prací vykonávaných u 
právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je zaměstnavatel, nebo které podle 
zvláštního právního předpisu odborně řídí, spočívající  
  

4.1. v soustavné revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti,  
4.2. v provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby.  
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5. Práce spočívající v revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti v souvislosti s ověřováním 
správnosti údajů u plátců daní a poplatků, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  
  
6. Práce spočívající ve fotogrammetrickém vyhodnocování a překreslování map.  
  
7. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním 
právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v 
ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, pokud se podílejí na plnění těchto úkolů, jde-li o 
práce spočívající v trvalé průběžné přípravě na plnění úkolů spojených s přechodem státu z 
mírového stavu do stavu ohrožení, nebo se zajišťováním krizového řízení.  
  
8. Provádění úkonů souvisejících s činností soudu nebo státního zastupitelství.  
 
 

*** 
 
Platné znění části nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 
zaměstnanců, s vyznačením navrhovaných změn 
 
 

*** 
 

§ 2  
 

Stupnice platových tarifů  
 
 (1) Státnímu zaměstnanci, který není uveden v odstavci 2, přísluší platový tarif 
stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.  
  
 (2) Státnímu zaměstnanci, který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení nebo orgánu 
ochrany veřejného zdraví, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů 
uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 

 
 

*** 
 

Příloha č. 1 
 

Seznam oborů služby, ve kterých mohou být služební místa označena za klíčová podle 
§ 1 odst. 3  

 
  
1. Lékařská posudková služba 
 
2. 1. Legislativa a právní činnost 
 
3. 2. Informační a komunikační technologie 
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4. 3. Finance 
 
5. 4. Audit 
 
6. 5. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek 
 
7. 6. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních 
   zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání 

 
 

*** 
 

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

 
 

*** 
 

Příloha 
*** 

 
DÍL 20. SOCIÁLNÍ VĚCI  

 
*** 

 
9. platová třída 
  
1. Zajišťování agend nepojistných sociálních dávek.  
2. Zajišťování specializovaných agend důchodového pojištění, nemocenského pojištění a 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  
3. Zajišťování agendy státního příspěvku na výkon pěstounské péče. 
4. Organizace procesu posouzení zdravotního stavu a pracovních schopností, dočasné 
pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování, kompletace žádostí správních orgánů o 
posouzení, lékařských zpráv a posudků ošetřujících lékařů a dalších podkladů, 
zpracovávání výzev a sdělení, zastavování a přerušování řízení, poskytování údajů a 
informací stanovených právním předpisem. 

 
*** 

 
10. platová třída 
  
1. Aprobační činnost v důchodové agendě nebo v důchodové agendě s mezinárodním prvkem.  
2. Koordinace a usměrňování poskytování dávek státní sociální podpory, dávek pěstounské 
péče nebo dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu 
osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek 
včetně poradenské činnosti.  
3. Konzultační a rozborová činnost v oblasti sociální politiky pro klienty i dávkové specialisty 
včetně řešení obzvláště sporných a složitých případů dávek státní sociální podpory, dávek 
pěstounské péče, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a 
průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných 
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sociálních dávek.  
4. Komplexní kontrola poskytování státního příspěvku na výkon pěstounské péče.  
5. Koordinace a usměrňování provádění důchodového pojištění, nemocenského pojištění 
a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v zásadních 
záležitostech ve vymezené působnosti.  
6. Analýza, komplexní vyhodnocování a vypracovávání odborných podkladů pro posudky 
o zdravotním stavu žadatelů o dávky pojistných a nepojistných systémů sociálního 
zabezpečení.  
7. Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, 
analýz této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.  
8. Posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvorba 
návrhů jejího řešení, společné plánování a hodnocení.  
9. Zajišťování sociální prevence a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální podpory 
a pomoci osobám, skupinám, rodinám a dětem v nepříznivé sociální situaci, sociálně 
vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo 
pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám 
bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením 
z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby a osobám ohroženým násilným 
chováním vykázané osoby včetně vedení případové dokumentace a zpracování citlivých dat.  
10. Řešení nepříznivé sociální situace osob, rodin, skupin nebo komunit s využitím metod a 
technik sociální práce, která je souhrnem odborných činností a postupů k řešení sociálních 
problémů a utváření žádoucích životních podmínek pro sociální fungování jedince, skupiny či 
komunity a podporující sociální spravedlnost, sociální soudržnost, prosazování lidských práv, 
sociální změnu a rozvoj a respektování lidské důstojnosti.  
11. Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, 
poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní 
ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky a obecní policií a orgány 
veřejné správy apod.  
12. Zajišťování a provádění specializované sociální prevence, posuzování příčin negativních 
jevů a navrhování a realizace preventivních opatření.  
13. Zajišťování a provádění sociálně-výchovné prevence negativních jevů a sociálních prací s 
osobami, skupinami nebo komunitami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním 
vyloučením.  
14. Samostatné zpracovávání individuálních socioterapeutických plánů, samostatné provádění 
socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci.  

 
*** 

 
13. platová třída  
  
1. Tvorba koncepce poskytování dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, 
dávek pěstounské péče, dávek osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších 
nepojistných sociálních dávek.  
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systému státní sociální podpory, pomoci v 
hmotné nouzi nebo dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním 
postižením nebo příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek nebo jejich 
koordinace se systémy sociální ochrany v rámci Evropské unie.  
3. Tvorba koncepce výkonu správy důchodového pojištění, nemocenského pojištění a 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo jejich 
koordinace se systémy sociální ochrany v rámci Evropské unie.  
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4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování sociálně-právní ochrany dětí.  
5. Celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotlivých oblastí sociálních služeb.  
6. Tvorba celostátní koncepce a národní politiky rovných příležitostí a rovného zacházení žen 
a mužů.  
7. Zpracovávání celostátních zásad organizace sociálních služeb.  
8. Tvorba koncepce důchodového pojištění a nemocenského pojištění vymezených skupin 
pojištěnců.  
9. Celostátní koordinace a metodické usměrňování důchodového, nemocenského nebo 
úrazového pojištění nebo jejich koordinace se systémy sociální ochrany v rámci Evropské unie.  
10. Zpracovávání ekonomické rozvahy k návrhům koncepce sociálního pojištění a dopadů do 
úprav v této oblasti včetně návrhu sazeb pojistného.  
11. Celostátní koordinace a metodické usměrňování posudkové služby.  
12. Stanovování hlavních směrů vývoje minimálních příjmových kategorií.  
13. Stanovování hlavních směrů vývoje sociálních aspektů politiky bydlení v rámci spolupráce 
na tvorbě státní bytové politiky.  
14. Tvorba koncepce výkonu správy státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek 
pěstounské péče, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním 
postižením nebo příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek.  
15. Zpracovávání ekonomické rozvahy nebo způsobů financování k návrhům koncepce státní 
sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo dávek pěstounské péče, dávek osobám se 
zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením nebo příspěvku na péči a 
dalších nepojistných sociálních dávek.  
16. Celostátní koordinace a metodické usměrňování náhradní rodinné péče včetně 
zprostředkovávání náhradní rodinné péče ve zvlášť složitých případech.  
17. Lékařská posudková a revizní činnost.  
18. 17. Tvorba koncepce a rozvoj metod sociální práce a aplikace nejnovějších poznatků z 
psychologie, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd.  
19. 18. Celostátní koordinace rodinné politiky a stanovování hlavních směrů rozvoje 
jednotlivých oblastí rodinné politiky včetně oblasti služeb péče o děti.  
20. 19. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti sociální práce včetně 
stanovování hlavních směrů vývoje v souladu se standardy Evropské unie.  
 
14. platová třída  
  
1. Tvorba koncepcí a strategických záměrů v oblasti státní sociální podpory, dávek pěstounské 
péče, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením včetně průkazu 
osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek a 
koordinace se systémy sociální ochrany v rámci Evropské unie.  
2. Tvorba celostátních koncepcí systému státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek 
pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením včetně průkazu osobám se 
zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek.  
3. Tvorba celostátní koncepce sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče a ochrany 
práv dítěte.  
4. Tvorba koncepce mezinárodněprávní ochrany dětí proti jejich protiprávnímu přemisťování, 
při mezinárodním osvojování dětí a mezinárodním vymáháním výživného včetně zastupování 
zájmů státu v mezinárodních soudních řízeních a obdobných jednáních.  
5. Tvorba koncepce státní rodinné politiky nebo politiky vůči ohroženým skupinám obyvatel.  
6. Tvorba celostátní koncepce důchodového pojištění, nemocenského pojištění, pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penzijního připojištění nebo 
úrazového pojištění.  
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7. Tvorba celostátní koncepce a dlouhodobých záměrů sociálních služeb, zejména v oblasti 
služeb pobytových, terénních a ambulantních a jejich propojování v systému organizace a řízení 
sociálních služeb.  
8. Tvorba celostátní koncepce a strategických záměrů oblasti sociální práce včetně 
implementace a koordinace v rámci Evropské unie.  
9. Lékařská posudková činnost vykonávaná orgánem s celostátní nebo krajskou působností pro 
účely odvolacích, námitkových nebo přezkumných řízení.  
10. 9. Tvorba celostátní koncepce lékařské posudkové služby.  
11. 10. Tvorba celostátní koncepce příjmové politiky včetně principů a základních přístupů k 
ochraně před hmotnou nouzí.  
  

*** 
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