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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. října 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. e) a f)
a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 Sb. a zákona
č. 365/2011 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády
č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 133/2009 Sb., na-
řízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/
/2010 Sb., nařízení vlády č. 44/2011 Sb. a nařízení
vlády č. 448/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo „5“ nahrazuje čís-
lem „8“.

2. § 5 včetně nadpisu zní:

„§ 5

Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif podle
stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k to-
muto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň,
do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.

(2) Zaměstnanci, který není uveden v odstav-
cích 5 a 7, poskytovatele zdravotních služeb, který
není uveden v odstavci 4, přísluší platový tarif stano-
vený podle stupnice platových tarifů uvedených
v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Zaměstnanci, který je

a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,

b) úředníkem územního samosprávného celku23),

c) zaměstnancem státu v Akademii věd České re-
publiky,

d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České
republiky,

e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře
České republiky,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice plato-
vých tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(4) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pra-
covníkem18) poskytujícím zdravotní služby v zaří-
zení sociálních služeb18a), ve zdravotnickém zařízení
Ministerstva obrany, které není příspěvkovou orga-
nizací, v centru letecké záchranné služby Armády
České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Minis-
terstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě
České republiky, přísluší platový tarif stanovený po-
dle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4
k tomuto nařízení, není-li v odstavci 6 stanoveno
jinak.

(5) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pra-
covníkem18) poskytujícím zdravotní služby u posky-
tovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif sta-
novený podle stupnice platových tarifů uvedené
v příloze č. 5 k tomuto nařízení, není-li v odstav-
ci 4 nebo 7 stanoveno jinak.

(6) Zaměstnanci, který je lékařem orgánu so-
ciálního zabezpečení29), lékařem nebo zubním léka-
řem ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra
České republiky a ve Vězeňské službě České repu-
bliky, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice
platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto na-
řízení.

(7) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním
lékařem18d) poskytujícím zdravotní služby u posky-
tovatele zdravotních služeb lůžkové péče nebo u po-
skytovatele zdravotnické záchranné služby, přísluší
platový tarif stanovený podle stupnice platových ta-
rifů uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

(8) Zaměstnanci, který je pedagogickým pra-
covníkem18b), přísluší platový tarif stanovený podle
stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 8 k to-
muto nařízení.“.
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3. § 6 včetně nadpisu zní:

„§ 6

Zvláštní způsob určení platového tarifu

(1) Zaměstnavatel může určit platový tarif
v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro
nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové
třídy zaměstnanci zařazenému do

a) první až páté platové třídy, nebo

b) šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umě-
lecké, uměleckotechnické, uměleckopedago-
gické práce, činnost sportovce nebo trenéra,
nebo práci výkonného letce,

pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob
určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení
platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nej-

vyššího platového stupně příslušné platové třídy
sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním
předpisem.

(2) Zaměstnavatel, který je poskytovatelem
zdravotních služeb, může s předchozím souhlasem
zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě nebo stano-
vit vnitřním předpisem způsob určení platového ta-
rifu zaměstnancům zařazeným do šesté a vyšší pla-
tové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanove-
ných pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v pří-
slušné platové třídě. Výše takto určeného platového
tarifu musí být určena nejméně ve výši odpovídající
platovému tarifu, který by zaměstnanci příslušel při
zařazení do platového stupně podle § 4.“.

4. V § 8 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje čís-
lem „9“.

Sbírka zákonů č. 224 / 2014Částka 95 Strana 2571



5. Přílohy č. 1 až 5 znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

6. Za přílohu č. 5 se vkládají nové přílohy č. 6
až 8, které znějí:
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„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
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Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
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Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
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Dosavadní příloha č. 6 se označuje jako příloha č. 9.

7. V příloze č. 9 v I. skupině se na konci
bodu 3.2. nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se
bod 3.3., který zní:

„3.3. občany v mimořádně tíživé nebo neočeká-
vané sociální situaci nárokující nepojistné
sociální dávky.“.

8. V příloze č. 9 ve II. skupině v bodu 3 se
v úvodní větě slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy
„zdravotních služeb“.

9. V příloze č. 9 ve II. skupině se v bodu 3.1. za
slovo „operačních“ vkládají slova „a porodních“.

10. V příloze č. 9 ve II. skupině v bodu 4
úvodní věta zní:

„Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé
obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních
služeb a v zařízeních sociálních služeb“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Zaměstnanci, který není uveden v § 6 na-
řízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném od
1. listopadu 2014, a kterému byl určen platový tarif

v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro
nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové
třídy, a jeho platový tarif je v důsledku tohoto po-
stupu nižší, než by odpovídalo jeho započitatelné
praxi, se platový tarif určí tak, aby odpovídal plato-
vému stupni podle započitatelné praxe.

(2) Zaměstnanec, který není uveden v § 6 na-
řízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném od
1. listopadu 2014, a kterému byl určen platový tarif
v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro
nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové
třídy, a jeho platový tarif je v důsledku tohoto po-
stupu vyšší, než by odpovídalo jeho započitatelné
praxi, se zařadí do platového stupně, pro který je
stanoven platový tarif hodnotově nejbližší. V tomto
platovém stupni bude zaměstnanec zařazen do doby,
než dosáhne délky započitatelné praxe stanovené pro
vyšší platový stupeň. Obdobně se postupuje u za-
městnance, který byl zařazen do vyššího platového
stupně, než odpovídá délce jeho započitatelné praxe.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listo-
padu 2014.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. října 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zá-
kona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní
pohotovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/
/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových po-
měrech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády
č. 336/2007 Sb., nařízení vlády č. 131/2008 Sb., na-
řízení vlády č. 131/2009 Sb., nařízení vlády č. 134/
/2009 Sb., nařízení vlády č. 200/2009 Sb., nařízení
vlády č. 376/2010 Sb. a nařízení vlády č. 45/2011
Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje čís-
lem „5“.

2. V § 5 odst. 4 se slova „přílohy č. 1, 2 nebo 3“
nahrazují slovy „příloh č. 1 až 5“.

3. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Vojákovi, který je zdravotnickým pracov-

níkem10a) poskytujícím zdravotní služby u poskyto-
vatele zdravotních služeb, který není příspěvkovou
organizací, nebo v centru letecké záchranné služby,
přísluší platový tarif pro platovou třídu a platový

stupeň, do kterých je zařazen, podle stupnice plato-
vých tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
není-li v odstavci 4 stanoveno jinak.

(3) Vojákovi, který je zdravotnickým pracovní-
kem10a) poskytujícím zdravotní služby u poskytova-
tele zdravotních služeb, který je příspěvkovou orga-
nizací, přísluší platový tarif pro platovou třídu a pla-
tový stupeň, do kterých je zařazen, podle stupnice
platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto na-
řízení, není-li v odstavci 5 stanoveno jinak.“.

4. V § 6 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Vojákovi, který je lékařem nebo zubním
lékařem22) poskytujícím zdravotní služby u poskyto-
vatele zdravotních služeb lůžkové péče, který není
příspěvkovou organizací, nebo v centru letecké zá-
chranné služby, přísluší platový tarif stanovený po-
dle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4
k tomuto nařízení.

(5) Vojákovi, který je lékařem nebo zubním lé-
kařem22) poskytujícím zdravotní služby u poskyto-
vatele zdravotních služeb lůžkové péče, který je pří-
spěvkovou organizací, přísluší platový tarif stano-
vený podle stupnice platových tarifů uvedené v pří-
loze č. 5 k tomuto nařízení.“.
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5. V § 9 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

6. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
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7. Za přílohu č. 3 se vkládají nové přílohy č. 4
a 5, které znějí:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.

Dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 6.
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Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listo-
padu 2014.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. října 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů
pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014

Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.:

Čl. I

Přílohy č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 455/2013 Sb.,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro pří-
slušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014, znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 455/2013 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 455/2013 Sb.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listo-
padu 2014.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. října 2014,

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015

Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., (dále jen
„zákon“):

§ 1

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bez-
pečnostních sborů pro rok 2015 je uvedena v příloze
č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bez-
pečnostních sborů pro rok 2015 stanovená podle
§ 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k to-
muto nařízení.

§ 3

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se sta-
noví stupnice základních tarifů pro příslušníky
bezpečnostních sborů pro rok 2014.

2. Nařízení vlády č. 226/2014 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví
stupnice základních tarifů pro příslušníky bez-
pečnostních sborů pro rok 2014.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 227/2014 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 227/2014 Sb.
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kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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