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Platy a mzdy:  
 

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

a správě, nebylo v loňském roce novelizováno, platí tedy dosavadní znění, které stanovuje: 

- Zaměstnavatel má povinnost zařadit zaměstnance do té platové třídy, ve které je katalogu 

prací zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel od zaměstnance požaduje. 

Dalším předpokladem pro zařazení zaměstnance do platové třídy je splnění potřebného 

vzdělání. Možnost poskytnutí výjimky ze vzdělání upravuje § 3 odst. 3 citovaného nařízení 

vlády. 

- Zařazení zaměstnance do platového stupně je závislé na úpravě stanovené ve vnitřním 

platovém předpisu nebo na dohodě v kolektivní smlouvě (v praxi je však tato možnost málo 

využívána). V souladu s § 4 nařízení vlády nadále zařazuje zaměstnavatel zaměstnance do 

platového stupně podle délky započitatelné praxe. Zároveň však plošně platí možnost určit 

platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový 

stupeň příslušné platové třídy (§ 6 nařízení vlády). V tomto případě může zaměstnavatel použít 

různě kombinovaná kritéria, měl by však vždy dbát na to, aby byla dodržována zásada rovného 

odměňování za stejně náročnou práci. Např. v resortu MPSV se i přes výhrady odborů používá 

k zařazování zaměstnance do platového stupně systém obtížně průhledného hodnocení 

zaměstnanců. 

- Stupnice platových tarifů zůstávají k  1. lednu letošního roku beze změny. Pro 

zaměstnance našeho OS je nejvíce používaná příloha č. 2 nařízení vlády, která byla naposledy 

valorizována k 1.6.2009. V mezičase došlo ke schválení samostatné navýšené tabulky pro 

lékaře a upravené 5-ti stupňové tabulky pro pedagogické pracovníky. 

V říjnu loňského roku proběhlo připomínkové řízení k návrhu novely předmětného nařízení 

vlády, jehož cílem bylo stanovení další navýšené platové stupnice pro zaměstnance 

v zařízeních sociálních služeb. Uvedený návrh dosud vláda neschválila. 

 

Na základě zmocnění obsaženém v § 115a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, bylo vydáno nařízení vlády č. 454/2012 Sb., kterým se stanoví 

stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2013. Základní tarify 

zůstávají v obou stupnicích stejné jako v roce 2012. Důvodem každoročního vydávání tarifních 

stupnic (i když tarify zůstávají stejné) je dikce stanovená zákonem. 

 

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci. Vztahuje se na všechny 

zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných 

mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Výši minimální 

mzdy a podmínky pro její poskytování stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. S účinností od 1. ledna 2013 nabyla účinnosti poslední novela citovaného 

nařízení vlády, na základě které byly zrušeny všechny nižší sazby minimální mzdy. Platit tak 

přestaly další minimální sazby, tj. pro mladé zaměstnance ve výši 90 %, případně 80 % základní 

sazby, pro zaměstnance pobírající invalidní důchod I. nebo II. stupně ve výši 75 % a pro 

zaměstnance plně invalidní 50 % základní sazby. Motivem pro schválenou změnu bylo odstranění 

diskriminace v odměňování znevýhodněných skupin zaměstnanců. Uvedená úprava má však i své 

stinné stránky, a to především pro zdravotně hendikepované. Snižuje se tím jejich, již tak značně 

komplikované, uplatnění na pracovním trhu. Z pozice současných zaměstnavatelů lze předpokládat 

další zkracování pracovních úvazků invalidních zaměstnanců s tím, že od nich bude vyžadován 

kvantitativně stejný rozsah pracovní činnosti. 

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou 40-ti hodinovou týdenní pracovní dobu 

zůstává nadále ve výši 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. 
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Dávky nemocenského pojištění: 

        

Podmínky pro vyplácení a výši dávek nemocenského pojištění stanovuje zákon č. 187/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Z nemocenského pojištění se poskytují následující dávky:  

- nemocenské, 

- peněžitá pomoc v mateřství, 

- ošetřovné, 

- vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. 

Nárok na nemocenské má pojištěnec, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo 

kterému byla nařízena karanténa, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa déle než 21 

kalendářních dnů. (Po dobu prvních 21 kalendářních dnů se zaměstnanci vyplácí náhrada mzdy 

nebo platu podle podmínek stanovených v § 192 zákoníku práce – prodloužení výplaty náhrady 

mzdy zaměstnavatelem na dobu 21 dnů by podle současné právní úpravy mělo platit od 1.1.2012 do 

31.12.2013.) Podpůrčí doba je závislá na délce pracovní neschopnosti (karantény), nejdéle však 

může trvat 380 kalendářních dnů. Poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu se 

vyplácí nemocenské dávky nejdéle po dobu 63 dnů. 

Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu, délka 

ochranné lhůty je 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. 

Podmínkou pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast na pojištění 

alespoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou 

dovolenou. Podpůrčí doba peněžité pomoci v mateřství je 28 týdnů, u ženy, která porodila 

zároveň dvě nebo více dětí se jedná o dobu 37 týdnů. Výše peněžité pomoci v mateřství za 

kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu. Délka ochranné lhůty je u žen, jejichž 

pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů. 

 

Nárok na ošetřovné vznikne zaměstnanci, který nemůže vykonávat práci z důvodu 

ošetřování dítěte mladšího 10-ti let nebo jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav nezbytně 

vyžaduje ošetřování jinou osobou. Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle 9 kalendářních dnů, 

jde-li o osamělého zaměstnance, který pečuje o dítě ve věku do 16 let, lze ji prodloužit až na 16 

kalendářních dnů. Ošetřovné se poskytuje od prvého dne potřeby ošetřování nebo péče, jeho výše za 

kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu. 

 

        

Podpora v nezaměstnanosti: 

 

Poskytování podpory v nezaměstnanosti upravuje zákon č. 435/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (hlava III, § 39 až 57). Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o 

zaměstnání, který je v evidenci úřadu práce a v posledních 2 letech odpracoval alespoň 12 měsíců, 

případně mu byla uznána náhradní doba důchodového pojištění. 

Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání 

a) do 50 let věku 5 měsíců, 

b) od 50 do 55 let věku 8 měsíců, 

c) nad 55 let věku 11 měsíců. 

Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 

měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku 

nebo vyměřovacího základu.   

Maximální výše podpory je limitována 0,58 násobkem průměrné mzdy v národním 

hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. V současné době se jedná 

o částku ve výši  14.157,- Kč. 
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Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době 

posledních 6 měsíců před zařazením do evidence ukončen pracovní poměr z důvodu hrubého 

porušení pracovních povinností (§ 55 odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g) zákoníku práce) nebo 

z důvodu hrubého porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a (jedná se o porušení 

léčebného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance s tím, že výpověď je daná podle § 52 

písm. h) zákoníku práce).  Podporu v nezaměstnanosti neobdrží ani uchazeč o zaměstnání, jemuž 

vznikl nárok na výsluhový příplatek, který dosahuje vyšší částky než případná podpora 

v nezaměstnanosti.     

 

 

Dávky státní sociální podpory: 

 

Podmínky nároku na přiznání dávek státní sociální podpory a jejich výši stanovuje ve své 

třetí části zákon č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Dávky státní sociální podpory jsou 

a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu 

- přídavek na dítě, 

- příspěvek na bydlení, 

- porodné. 

b) ostatní dávky 

     - rodičovský příspěvek, 

     - dávky pěstounské péče, 

     - pohřebné. 

 

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě za předpokladu, že rozhodný příjem 

v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40. 

Výše přídavku na dítě je závislá na jeho věku. V současné době se jedná o následující částky:  

a)  do 6 let                500 Kč, 

b)  od 6 do 15 let      610 Kč, 

c)  od 15 do 26 let    700 Kč.    

        

Poskytování příspěvku na bydlení je závislé na příjmech rodiny žadatele a nákladech na 

bydlení. Nárok na tento příspěvek vzniká v případě, když náklady na bydlení přesahují částku 

součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy 

koeficientu 0,35. Další podmínkou pro získání příspěvku je dodržení výše normativních nákladů na 

bydlení. Normativní náklady na bydlení jsou odstupňovány podle počtu osob v rodině a podle 

velikosti města. S tím souvisí skutečnost, že příspěvek na bydlení se nepřiznává žadateli, který bydlí 

v tzv. „nadměrném bytě“. 

Částky normativních nákladů na bydlení se každoročně upravují s tím, že jejich výši stanoví 

vláda nařízením vždy k 1. lednu následujícího kalendářního roku.    

 

Nárok na porodné vznikne jen v případě, když celkový příjem rodiny je nižší než součin 

částky životního minima a koeficientu 2,4 a vyplácí se pouze na první narozené dítě. Výše 

porodného činí 13 000 Kč, v případě současného narození dvou nebo více dětí 19 500 Kč.   

   

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který osobně celodenně pečuje o dítě, které je 

nejmladší v rodině. Rodičovský příspěvek se poskytuje nejdéle do 4 let věku dítěte s tím, že je 

limitován celkovou částkou 220 000 Kč. Výše rodičovského příspěvku je volitelná až do částky 

7 600 Kč měsíčně.  Vychází se přitom z dříve dosahovaného příjmu rodičů a z požadované doby 

výplaty rodičovského příspěvku. Rodičem se pro účely poskytování rodičovského příspěvku rozumí 

také osoba, která převzala dítě do trvalé péče. 
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Dávky hmotné nouze:  
 

Poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek osobám, které se nacházejí 

v hmotné nouzi, upravuje zákon č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro účely 

posuzování stavu hmotné nouze se příjmy, sociální a majetkové poměry žadatele o dávku hmotné 

nouze posuzují společně se situací ostatních osob, které žijí v jedné domácnosti.  

Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou 

a) příspěvek na živobytí 

b) doplatek na bydlení 

c) mimořádná okamžitá pomoc. 

Přiznání dávky hmotné nouze se posuzuje ve vztahu dosahovaných příjmů společně 

posuzovaných osob ke stanovenému existenčnímu a životnímu minimu. Žadatel je povinen 

doložit kromě výše příjmů i majetkové poměry rodiny. Při rozhodování o přiznání dávky se 

posuzuje i možnost  prodeje „zbytného“ majetku a využití prostředků z uzavřeného stavebního 

spoření. 

 

Výši životního a existenčního minima stanovuje zákon č. 110/2006 Sb., o životním a 

existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. Uvedený zákon zároveň určuje, které příjmy se 

považují za započitatelné z hlediska posouzení minimálních peněžních příjmů fyzických osob. 

Životní minimum jednotlivce činí měsíčně 3 410 Kč. 

Životní minimum jednotlivých osob v rodině se posuzuje podle jejich pořadí a podle věku 

nezaopatřeného dítěte, a to v rozmezí částek 1 740 Kč až 3 140 Kč. 

Existenční minimum je stanoveno v měsíční výši 2 200 Kč. 

 

 

 

 

V Praze dne 31.1.2013 

 

 

Zpracovala: Ing. Marie Fabianová 

 

 


