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Co přináší novela Nařízení vlády č. 341/2017 pro rok 2019 
 

Dne 14. 11. 2018 schválila vláda novelu Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Protože novela nabývá účinnosti již 1. 1. 2019 a týká se 
také zaměstnanců v sociálních službách, kteří jsou odměňováni platem, je nezbytné zmínit se alespoň 
v krátkosti o tom, co se od počátku nastávajícího roku mění, i když při koncipování tohoto článku 
ještě není známo číslo této novely. 
 
V souvislosti s příznivým vývojem relevantních ekonomických ukazatelů se tedy od 1. ledna 2019 
zvyšují platové tarify všech zaměstnanců ve veřejných službách a správě uvedené v přílohách 
k Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
o 5 %, s výjimkou: 

a) pedagogických pracovníků (Příloha č. 5), u nichž se navrhuje zvýšení o 10 %, 
b) dalšími výjimkami jsou stupnice platových tarifů uvedené v příloze 3 a 4 k citovanému 

nařízení vlády. Příloha č. 3 obsahuje stupnice platových tarifů pro zdravotnické pracovníky 
vykonávající nelékařská povolání a sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, 
jejichž platové tarify se vlivem novely zvyšují o 7 % a  

c) pro lékaře či zubní lékaře (Příloha č. 4) nerovnoměrné zvýšení platových tarifů, a to od 11. do 
13. platové třídy o 7 % a od 14. do 16. platové třídy o 2 %. 
 

Ze stejného důvodu dochází k úpravě poskytování zvláštního příplatku a příplatku za práci ve 
ztíženém pracovním prostředí. Konkrétně se zvyšuje dolní, nároková, hranice příplatku za službu ve 
ztíženém pracovním prostředí a zvláštního příplatku cca o 25 %. 
 
Podle ustanovení § 7 odst. 2 bude měsíční výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí 
nově činit 500 (namísto 400) až 1 800 Kč měsíčně.   
 
Podle ustanovení § 8 odst. 2 bude měsíční výše zvláštního příplatku nově činit ve skupině: 

I. 500 (namísto 400) až 1 300 Kč 
II. 750 (namísto 600) až 2 500 Kč 

III. 1 250 (namísto 1000) až 5 000 Kč 
IV. 1 880 (namísto 1500) až 7 500 Kč 
V. 2 500 (namísto 2000) až 10 000 Kč 

 
K důslednějšímu ocenění nestejné intenzity ztěžujících vlivů při střídavém výkonu práce v různých 
směnách v rámci dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého provozu dochází nově k rozdělení 
titulů pro zvláštní příplatek do dvou úrovní vymezených v I. a II. skupině v příloze č. 6 k Nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb. Stávající úprava „směnnost“ zahrnuje souhrnně pouze do I. skupiny. Nová úprava 
zohledňuje vyšší obtížnost pracovního režimu zaměstnanců pracujících ve směnách v rámci 
třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu jejich oceněním zvláštním příplatkem ve II. 
skupině prací, který je vyšší, než ve skupině I. 
 
Změna se týká také bodu 9 ve III. skupině prací v příloze č. 6 k Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., který 
stanoví okruh zdravotnických pracovníků, kterým přísluší zvláštní příplatek. Upouští se od 
dosavadního vymezení ztěžujících vlivů a okruhu zaměstnanců, kteří vykonávají práce s těmito 
ztěžujícími vlivy spojené. Aktuálně přísluší zvláštní příplatek za soustavné poskytování zdravotních 
služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného 
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dohledu střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu u 
poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb. Podle 
současné koncepce dochází ke kumulaci dvou ztěžujících vlivů v rámci jednoho titulu pro poskytnutí 
zvláštního příplatku (soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky 
vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu a střídavý výkon práce 
v různých směnách), tedy: pouze jeden příplatek za dva ztěžující vlivy. 
 
Novela výslovně stanoví, že zvláštní příplatek nově přísluší při splnění stanovených podmínek 
i zdravotnickým pracovníkům v pobytových zařízeních sociálních služeb, kteří pravidelně poskytují 
zdravotní služby v rozsahu alespoň 3 hodin po sobě jdoucích v době od 16 hodin do 7 hodin 
následujícího dne. Oproti době stanovené vyhláškou č. 99/2012 Sb., která navíc zahrnuje soboty, 
neděle a svátky, je toto vymezení užší. Důvodem je skutečnost, že v uvedených dnech nedochází 
v personálním zabezpečení a podmínkách pro poskytování zdravotních služeb v pobytových 
zařízeních sociálních služeb k rozdílu oproti ostatním dnům v týdnu. Pravidelným výkonem práce v 
uvedené době se rozumí takový výkon práce, který bude fakticky realizován vždy alespoň 1x v rámci 
stanovené týdenní pracovní doby zaměstnance rozvržené do jednotlivých směn zaměstnance, jinak 
řečeno minimálně 1x týdně a nikoliv nahodile. 
 
Práce ve střídavých směnách (ať už v rámci dvousměnného provozního režimu podle bodu 1 ve 
skupině I. nebo třísměnného, resp. nepřetržitého provozního režimu podle nového bodu 1 ve skupině 
II.) bude podle nové úpravy kompenzována samostatně. Nově se stanoví podmínky pro souběh titulů 
pro poskytování zvláštního příplatku. V novelizovaném ustanovení § 8 odst. 3 se uvádí:  „Zaměstnanci 
přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce 
uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 6 k tomuto nařízení“. Za dva 
sbíhající se ztěžující vlivy, tj. za „směnnost“ a za „pravidelné poskytování….“ (bod 9. skupiny III., 
Přílohy č. 6) přísluší tedy dva zvláštní příplatky, tj. za práci ve dvousměnném provozu zvláštní 
příplatek v min. výši 500 Kč (skupina I.) a dále za „pravidelné poskytování“ ve výši min. 1250 Kč, tedy 
celkem 1750 Kč. Za práci v třísměnném provozu přísluší zvláštní příplatek v min. výši 750 Kč (skupina 
II.) a dále za „pravidelné poskytování“ ve výši min. 1250 Kč, tedy celkem 2000 Kč. 
 
 
 
Další změna ze 17. 12. 2019:  
Vláda na svém zasedání dne 17. 12. 2018 schválila další, letos již druhou novelu NV č. 341/2017 Sb., 
která nabývá účinnosti rovněž dne 1. 1. 2019. Tato novela mění Přílohu č. 6 takto: 
A. 
Ve II. skupině prací se body 4 a 5 (včetně bodů 5. 1. až 5. 4.) zrušuje a dosavadní body 6 až 10 se nově 
označují jako body 4 až 8. Současně se oba body v původním, nezměněném znění přesunují do IV. 
skupiny prací. 
Důsledek: Dochází k vyššímu ocenění těchto prací, zvláštní příplatek bude nově náležet nikoliv min. 
ve výši 750 Kč, nýbrž ve výši min. 1 880 Kč.  
§ 8 odstavec 2:   
Výše zvláštního příplatku (od 1. 1. 2019) činí měsíčně ve skupině: 

a) I. 500 až 1 300 Kč 
b) II. 750 až 2 500 Kč 
c) III. 1 250 až 5 000 Kč 
d) IV. 1 880 až 7 500 Kč 
e) V. 2 500 až 10 000 Kč.“ 
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B. 
Ve III. skupině se bod 1 zrušuje (Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny 
zdravotnické záchranné služby) a přesouvá se do IV. skupiny jako bod 4. To se sice poskytovatelů soc. 
služeb netýká, ale dochází ke změně číslování bodů, dosavadní body 2 až 10 se nově označují jako 
body 1 až 9. V důsledku toho bude dosavadní bod 9., týkající se pobytových zařízení soc. služeb, nově 
označován jako bod 8. 
 C. 
Pro ulehčení orientace uvádím nové, nezkrácené znění Přílohy č. 6, které nabude účinnosti dnem 
1. 1. 2019. Pasáže týkající se poskytovatelů sociálních služeb jsou zvýrazněny tučným písmem. 
 
 
Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (od 1. 1. 2019 – ve znění OBOU novel) 
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. 
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. 
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. 
II. skupina – Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem 
ohrožení zdraví nebo života 
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1. Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého 
provozního režimu. 
2. Přímá pedagogická činnost, práce třídního učitele, diagnostická činnost nebo sociální 
práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami 
2. 1. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro 
tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních. 
2. 2. ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky 
nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení 
samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty, 
2. 3. ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní 
výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, 
2. 4. v zařízeních sociálních služeb pro osoby s mentálním nebo tělesným 
postižením. 
3. Přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele vykonávaná ve 
třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, 
které nemají zřízeny všechny ročníky. 
4. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku se zadrženými, obviněnými, obžalovanými 
nebo odsouzenými osobami v rámci trestního řízení. 
5. Práce spočívající v plnění zvláštních úkolů pro přípravu a zajišťování obrany 
a bezpečnosti státu, 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. 
6. Vyřizování žádostí o povolení k trvalému pobytu nebo o poskytnutí mezinárodní ochrany 
spojené s přímým každodenním osobním stykem s cizinci. 
7. Soustavný výkon kontroly a dozoru na pozemních komunikacích nebo státního odborného 
dozoru v silniční dopravě při nepřerušeném silničním provozu. 
8. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku s cizinci umístěnými v zařízeních pro 
zajištění cizinců nebo se žadateli o udělení mezinárodní ochrany ubytovanými 
v azylových zařízeních. 
III. skupina – Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem 
ohrožení života nebo zdraví 
1. Geodetické práce spojené s tvorbou map, vykonávané převážně v podzemí. 
2. Výkon prací spočívajících výhradně v provádění úkonů v rámci výkonu rozhodnutí soudu. 
3. Práce spojené s ochranou života a zdraví občanů a majetku před požáry, provádění 
požárních zásahů a poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných 
událostech. 
4. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, 
jestliže 
4. 1. spočívají v manipulaci s výbušninami, 
4. 2. jsou trvale vykonávané v podzemí, 
4. 3. jsou vykonávané pozemním leteckým personálem. 
5. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, 
pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům 
5. 1. spočívající v rozhodování v daňovém nebo jiném správním řízení v působnosti 
orgánu Celní správy České republiky, 
5. 2. vykonávané zaměstnanci státu v orgánu Celní správy České republiky, spočívající v 
soustavném výkonu kontrolní, revizní, vyhledávací, zajišťovací a exekuční činnosti. 
6. Údržba (běžná, souvislá, zimní) a opravy pozemních komunikací při nepřerušeném 



 

 

 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je členem: 

          
 

 

 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 
Vančurova 2904, 390 01 Tábor • IČ: 60445831 • DIČ: CZ60445831  
e-mail: apsscr@apsscr.cz • www.apsscr.cz 
tel./fax: 381 213 332 • datová schránka: 6c63cgd 

silničním provozu. 
7. Práce, při nichž zaměstnanec provádí fyzickou kontrolu odsouzených v rámci výkonu 
alternativních trestů a opatření včetně trestu domácího vězení nebo soudem uložených 
omezení a povinností. 
8. Pravidelné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími 
nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu v rozsahu alespoň 3 hodin po 
sobě jedoucích 
8. 1. u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče v době, pro kterou stanoví vyhláška 
o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb nižší 
požadavky na personální zabezpečení, 
8. 2. v pobytových zařízeních sociálních služeb v době od 16 hodin do 7 hodin 
následujícího dne. 
10. Provádění rozhodovací činnosti na úseku soudního výkonu nebo na úseku výkonu 
kompetencí státního zastupitelství. 
IV. skupina – Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem 
ohrožení života nebo zdraví 
1. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, 
pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům, 
vykonávané zaměstnanci státu 
1. 1. v Národním bezpečnostním úřadu a v Národním úřadu pro kybernetickou 
a informační bezpečnost při plnění úkolů spojených s ochranou bezpečnostních 
zájmů státu, 
1. 2. ve zpravodajských službách. 
2. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, 
spočívající v 
2. 1. řízení letového provozu, 
2. 2. činnosti potápěče, výsadkáře, instruktora speciální tělesné přípravy nebo vojenského 
záchranáře, 
2. 3. zabezpečování výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací 
detence, bezpečnosti vazebních věznic, věznic a ústavů zabezpečovací detence, a ve 
zdravotní péči o obviněné a odsouzené osoby a o osoby ve výkonu zabezpečovací 
detence. 
3. Práce vykonávané strážníky obecní policie spojené s ochranou a zajišťováním veřejného 
pořádku, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným 
rizikům při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. 
4. Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby. 
5. Soustavné poskytování zdravotních služeb na 
5. 1. operačních a porodních sálech, 
5. 2. anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, 
5. 3. jednotkách intenzivní péče, 
5.4. onkologických odděleních. 
6. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám 
u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb 
5. 1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení, 
 
5. 2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo 
vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných 
ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí, 
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5. 3. s tělesným nebo mentálním postižením. 
 
V. skupina - Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví 
1. Práce výkonného letce. 
2. Práce soustavně vykonávané zaměstnanci státu v oblastech se zvýšeným rizikem vzniku 
válečných konfliktů nebo s jinými riziky, pokud při nich může dojít k ohrožení života, 
zdraví nebo jinému závažnému ohrožení 
 


