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Odůvodnění

Obecná část:

	Návrh nařízení vlády sleduje zejména sjednocení  právních předpisů v oblasti odměňování (prováděcích nařízení vlády k zákonu č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů) s některými nově přijatými zákony, které novelizovaly zákon o platu, popř. mají bezprostřední vazbu na platové předpisy. Jedná se o tyto zákony:
	zákon č. 626/2004 Sb., o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování, kterým byl zrušen § 15a zákona  o platu, podle kterého se zaměstnancům ve veřejných službách poskytovaly další platy,
	zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který nově stanoví stupně vzdělání dosahované v rámci základního a středního vzdělávání,

 zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, který nově definuje pojem “pedagogický zaměstnanec”, a to vymezením činností, které pedagogičtí zaměstnanci vykonávají, vymezením okruhu zaměstnavatelů, u kterých se tyto činnosti vykonávají a vymezením povolání, ve kterých jsou příslušné činnosti vykonávány,
zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), kterými byla nově stanovena odborná způsobilost zdravotnických pracovníků.
Další  navrhované věcné změny spočívají zejména ve změně podmínek  pro  zvláštní způsob  určení platového  tarifu u uměleckých, uměleckotechnických 
a uměleckopedagogických zaměstnanců, zvýšení horní hranice zvláštního příplatku  poskytovaného  strážníkům  a  v rozšíření okruhu zaměstnanců, kterým lze poskytovat  zvláštní příplatek za rizika spojená s ochranou zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení života nebo zdraví o zaměstnance státu zařazené v  Ministerstvu zahraničních věcí vysílané do zemí ve válečném stavu a do dalších zemí s tímto možným rizikem a o zaměstnance ve zpravodajských službách.
	Navržená úprava je v souladu  se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a není v rozporu s právem Evropské unie, neboť se týká pouze otázek, pro které předpisy Evropské unie nestanoví zvláštní úpravu. 
	Návrh vychází z jednotné úpravy pro muže i ženy a nezakládá nežádoucí dopady z hlediska rovnosti obou pohlaví.
Navrhované změny v úpravě platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě nebudou mít přímý dopad na státní rozpočet, ani na ostatní veřejné rozpočty. Změny se budou realizovat v rámci prostředků vyčleněných na platy v příslušných kapitolách státního rozpočtu a ostatních rozpočtů na rok 2005.

Zvláštní část:
K čl. I

K bodu 1
	Jde o legislativně technickou úpravu související se  zrušením dalších platů zákonem č. 626/2004 Sb., o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování.

K bodům 2 až 5 a k bodu 9
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005, nově stanoví stupně vzdělání dosahované v rámci základního a středního vzdělávání. Změna spočívá nejen v zavedení nové terminologie, ale i v rozšíření počtu dosahovaných stupňů vzdělání oproti dosavadní úpravě. Vzhledem k tomu, že stupeň dosaženého vzdělání je u zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu jednou z podmínek pro zařazení do platové třídy a ovlivňuje i zápočet praxe, a s tím spojené zařazení zaměstnance do platového stupně, je nutné příslušná ustanovení platových přepisů přizpůsobit nové úpravě  jednotlivých stupňů vzdělání. 

K bodu 6
 	Nařízení vlády č. 330/2003 Sb. podmiňuje výjimečné zařazení pedagogických zaměstnanců, kteří nesplňují stanovený stupeň vzdělání, do platové  třídy dosažením odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu. Tímto zvláštním právním předpisem je od 1. ledna 2005 zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. V § 3 odst. 4 písm. i) nařízení vlády č. 330/2003 Sb. se proto nově zavádí terminologie korespondující se zákonem o pedagogických pracovnících. Nejedná se o věcnou změnu oproti dosavadní úpravě.
 
K bodu 7
	Zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), byla nově stanovena odborná způsobilost zdravotnických pracovníků. Protože v praxi může dojít k případům, kdy zdravotnický zaměstnanec, který je podle uvedených zákonů způsobilý k výkonu zdravotnického povolání, nebude splňovat stupeň vzdělání stanovený pro výkon práce v příslušné platové třídě v katalogu prací, navrhuje se stanovit podmínky pro výjimečné zařazení těchto zaměstnanců do platové třídy obdobně, jako je tomu u  u pedagogických zaměstnanců.

K bodu 8
	Viz odůvodnění k bodům 2 až 5 a k bodu 9.   Navíc se oproti dosavadní úpravě navrhuje stanovit plný zápočet doby praxe v oboru požadované práce i u zdravotnických zaměstnanců, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady pro výkon práce v příslušné platové třídě stanovené v katalogu prací, ale dosáhli odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, stejně jako je tomu např. u pedagogických zaměstnanců.

K bodu 10
	V návaznosti na rozšíření počtu stupňů vzdělání dosahovaných v rámci základního a středního vzdělávání  podle školského zákona se nově stanoví odpočet roků ze započitatelné praxe pro účely zařazení zaměstnance do platového stupně u těch zaměstnanců, kteří nesplňují stanovený stupeň vzdělání pro platovou třídu, do které jsou zařazeni.
	
K bodu 11
Jedná se o legislativně technickou změnu v návaznosti na přečíslování příloh  k nařízení vlády č. 330/2003 Sb., provedené nařízením vlády č. 637/2004 Sb.

K bodu 12
	V § 5 odst. 2 písm. f) stanoví nařízení vlády č. 330/2003 Sb. nárok vědeckých, výzkumných  a vývojových pracovníků na pracovištích Akademie věd ČR na platový tarif určený podle zvýšené stupnice platových tarifů, uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení vlády. Z důvodu zachování principu rovného odměňování zaměstnanců vykonávajících stejné nebo srovnatelné práce se navrhuje vymezit pro účely stanovení stupnic platových tarifů okruh zaměstnanců vykonávajících výzkumné a vývojové práce obecně, bez vazby na konkrétního zaměstnavatele. 

K bodu 13

	Od 1. ledna 2005 náleží zvýšená stupnice platových tarifů podle přílohy č. 2 k  nařízení vlády č. 330/2003 Sb. pracovníkům sociální péče, kteří poskytují přímou obslužnou nebo základní výchovnou péči klientům v zařízeních sociálních služeb. Protože stejné činnosti vykonávají i pracovníci ve zdravotnických zařízeních,  navrhuje se i těmto zaměstnancům, poskytovat plat podle stejné stupnice platových tarifů.

K bodu 14

	Vymezení okruhu sociálních pracovníků, kterým náleží platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb., se v praxi ukázalo jako nedostatečné a umožňovalo nejednotný přístup. Proto se navrhuje jeho zpřesnění.


K bodu 15
Pro sjednocení postupu při stanovení platových tarifů vedoucím zaměstnancům ve zdravotnických zařízeních se navrhuje jednoznačné vymezení případů, kdy se u těchto zaměstnanců uplatní zvýšená stupnice platových tarifů.



K bodu 16
	Navrhovanou změnou se sleduje odstranění pochybností, ke kterým v praxi docházelo při vymezení okruhu zaměstnanců, kterým náleží platový tarif podle stupnice platových tarifů, uvedené v příloze č. 4 k nařízení vlády. Ke změně okruhu zaměstnanců odměňovaných platovým tarifem podle uvedené stupnice platových tarifů tím nedochází.

K bodům 17 a 18
	Nařízení vlády č. 330/2003 Sb. umožňuje v § 6 určit některým skupinám zaměstnanců při dodržení stanovených podmínek platový tarif v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně v příslušné platové třídě, a to  na základě jiných (nebo i jiných) kriterií, než je jen doba započitatelné praxe. Tento odchylný postup určení platového tarifu má  umožnit  zohlednění specifik některých povolání v případech, kdy kvalita výkonu práce není podstatným způsobem ovlivněná délkou dosažené praxe. Protože řada zaměstnavatelů, zejména v kulturních zařízeních, zneužívala této možnosti v neprospěch zaměstnanců, navrhuje se v zájmu zvýšené ochrany zaměstnanců podmínit uplatnění tohoto způsobu určení platového tarifu souhlasem zřizovatele a sjednáním okruhu uměleckých, uměleckotechnických a uměleckopedagogických zaměstnanců, kterým bude určen platový tarif zvláštním způsobem a podmínek pro jeho  určení  v kolektivní smlouvě, tj. bez možnosti zaměstnavatele rozhodnout pouze ve vnitřním platovém předpisu. Stejné podmínky jsou již stanoveny pro zdravotnická zařízení. 

K bodům 19 a 20
Jedná se legislativně technickou změnu v návaznosti na přečíslování příloh  k nařízení vlády č. 330/2003 Sb., provedené nařízením vlády č. 637/2004 Sb.
 
K bodu 21
Nenavrhuje se věcná změna, jde pouze o formulační zpřesnění související s nabytím účinnosti zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

K bodu  22
	Podle § 9 odst. 4 nařízení vlády  č. 330/2003 Sb. se třídním učitelům poskytuje zvláštní příplatek za zvýšenou neuropsychickou zátěž. Protože na některých školách poskytujících sekundární nebo terciární vzdělání vykonávají činnosti srovnatelné s činnostmi zabezpečovanými třídními učiteli jiní pedagogičtí pracovníci, navrhuje se poskytovat zvláštní příplatek za stejných podmínek a ve stejné výši i těmto zaměstnancům. Konkrétně se jedná  o ročníkové učitele na konzervatořích a vedoucí studijních skupin na vyšších odborných školách.

K bodu 23
	Jde o legislativně technickou úpravu související s nabytím účinnosti zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Doposud se poskytoval zvláštní příplatek podle § 9 odst. 5 nařízení vlády  č. 330/2003 Sb. mistrům odborné výchovy. Tato kategorie pedagogických zaměstnanců však byla citovaným zákonem zahrnuta mezi učitele a nově označena jako učitel odborného výcviku.

K bodu 24
Jde o legislativně technickou formulační  změnu související s nabytím účinnosti zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.   

K bodu 25
	Vzhledem ke zvyšující se míře agresivity osob dopouštějících se protiprávního jednání, a tím ke zvýšené míře rizika, kterému jsou vystavování strážníci obecní policie při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku, se navrhuje zvýšit horní hranici zvláštního příplatku pro tuto skupinu zaměstnanců z dosavadních 2 000 Kč na 3 000 Kč.

K bodům  26 a 27
	Navrhuje se rozšířit okruh zaměstnanců, kterým se poskytuje zvláštní příplatek podle § 9 odst. 23 o zaměstnance zařazené ve zpravodajských službách a o zaměstnance státu zařazené v  Ministerstvu zahraničních věcí. Stupeň ohrožení zdraví nebo života, případně další rizika spojená s výkonem činnosti zaměstnanců zpravodajských služeb, jsou srovnatelné s riziky, kterým jsou vystaveni ostatní zaměstnanci ozbrojených sil, policejních sborů a služeb, kterým tento příplatek podle platné právní úpravy již náleží. 
	Zaměstnanci  Ministerstva zahraničních věcí vykonávají zaměstnání i ve státech ve válečném stavu a v politicky nestabilních oblastech, jakož i v zemích s dalšími závažnými riziky. Proto se navrhuje poskytovat i těmto zaměstnancům zvláštní příplatek za ochranu zájmů státu spojenou s rizikem ohrožení života nebo zdraví. 
	Navržené úpravy současně vyžadují zmocnit ministra zahraničních věcí a ředitele zpravodajských služeb k určení příplatku jednotlivým zaměstnancům diferencovaně, a to podle míry rizika v rámci tří stanovených skupin.

K bodům 28 a 29
	Podle nově navržené úpravy  by měl být  zaměstnancům plnícím úkoly zpravodajských služeb poskytován zvláštní příplatek podle § 9 odst. 23 nařízení vlády č. 330/2003 Sb. Tím se samostatná úprava poskytování zvláštního příplatku těmto zaměstnancům stává nadbytečnou a navrhuje se její zrušení. V souvislosti s tím se mění označení dalších odstavců včetně odkazu na ně v odstavci 26, který upravuje poskytování zvláštního příplatku v případě  současného vzniku nároku zaměstnance na více zvláštních příplatků z různých titulů (souběh příplatků).
 
K bodu  30
Zákonem č. 626/2004 Sb., o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování, byl  zrušen § 15a zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, který  stanovil  při splnění podmínek upravených prováděcím nařízením vlády k zákonu o platu (nařízení vlády č. 330/2003 Sb.) nárok zaměstnanců na další platy (jeden další plat ve stanovené výši v každém pololetí kalendářního roku). Zároveň  bylo zrušeno i zmocnění k úpravě výše a podmínek pro poskytování dalších platů nařízením vlády. Navrhovaná změna koresponduje s  uvedenou změnou zákona o platu.
	

K bodu 31
	Jde o legislativně technickou změnu v souvislosti se zvýšením počtu příloh provedeným  nařízením vlády č. 637/2004 Sb.




K bodu 32
	Navržené znění zpřesňuje okruh vedoucích zaměstnanců, kterým náleží příplatek za vedení podle působnosti zaměstnavatele. Nejedná se o věcnou změnu oproti dosavadní úpravě.

K Čl. II
	V návaznosti na  úpravu provedenou zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se nově stanoví kvalifikační předpoklady vzdělání pro jednotlivé platové třídy.

K Čl. III
Článek III je přechodným ustanovením, které řeší zápočet praxe (§ 4 nařízení vlády č. 330/2003  Sb.)  ve vztahu k nově stanoveným kvalifikačním předpokladům vzdělání pro jednotlivé platové třídy v § 4 katalogu prací. Vzhledem k tomu, že změnou kvalifikačních předpokladů pro výkon prací v jednotlivých platových třídách má  být zajištěna návaznost platových předpisů na zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a nejsou jiné věcné důvody pro tuto změnu, neměli by být zpětně postiženi zaměstnanci, kterým již byla v současném pracovním poměru započtena praxe.

K Čl. IV
Účinnost nařízení vlády se navrhuje od 1. července 2005, tak aby byl zaměstnavatelům poskytnut dostatečný časový prostor  k seznámení  se s novou úpravou a pro případnou realizaci změn. Výjimkou je čl. I bod  30., kterým se zrušuje další plat, a s tím související bod 1 téhož článku. Pro  účinnost  uvedených ustanovení se navrhuje nejbližší možný termín po schválení návrhu nařízení vlády, a to dnem  vyhlášení. 
Zákonem č. 626/2004 Sb., o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování, byl zrušen § 15a zákona  o platu, podle kterého se zaměstnancům ve veřejných službách poskytovaly další platy. V souladu s touto změnou je navrženo zrušení § 11 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., který stanoví podmínky pro vznik nároku na další plat. Protože však §  11 nařízení vlády č. 330/2003 Sb. dosud platí a stanoví, že nárok zaměstnanců ve veřejných službách a správě na další plat v prvním  pololetí kalendářního roku vzniká při splnění stanovených podmínek dnem 31. května, měl by být do tohoto dne § 11  nařízení vlády č. 330/2003 Sb. zrušen, aby v praxi nedocházelo k pochybnostem, zda zaměstnanci mají nebo nemají právo na výplatu dalšího platu.  


