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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. září 2016

o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015,
přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015,

redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017
a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017

a o zvýšení důchodů v roce 2017

Vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. a) až d)
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění zákona č. 212/2016 Sb.:

§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu
za rok 2015 a přepočítacího koeficientu

pro úpravu tohoto všeobecného
vyměřovacího základu

(1) Výše všeobecného vyměřovacího základu
za rok 2015 činí 27 156 Kč.

(2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015
činí 1,0396.

§ 2

Výše redukčních hranic pro stanovení
výpočtového základu

Pro rok 2017 výše
a) první redukční hranice pro stanovení výpočto-

vého základu činí 12 423 Kč,
b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočto-

vého základu činí 112 928 Kč.

§ 3

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního,
vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro
rok 2017 činí 2 550 Kč.

§ 4

Zvýšení důchodů v roce 2017

(1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdo-
vecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2017 se zvy-
šují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2016
tak, že

a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 110 Kč
měsíčně,

b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 2,2 %
procentní výměry důchodu, která náleží ke dni,
od něhož se procentní výměra zvyšuje.

(2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným
důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo
se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností,
upraví se při změně výše vypláceného důchodu,
která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při
obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní vý-
měry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to podle
té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode
dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu.
Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích
důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny
z procentních výměr důchodů zvýšených podle od-
stavce 1.

§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. září 2016

o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017

Vláda nařizuje podle § 8 odst. 2 zákona č. 198/
/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu
a o odporu proti němu, ve znění zákona č. 220/2011
Sb. a zákona č. 212/2016 Sb., a podle § 2 odst. 8
zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národ-
ního boje za vznik a osvobození Československa
a některých pozůstalých po nich, o zvláštním pří-
spěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové
peněžní částce některým účastníkům národního boje
za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 108/2009
Sb., zákona č. 220/2011 Sb. a zákona č. 212/2016 Sb.:

§ 1

(1) Příplatky k důchodu podle nařízení vlády
č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu
ke zmírnění některých křivd způsobených komu-
nistickým režimem v oblasti sociální, ve znění na-
řízení vlády č. 405/2005 Sb. a nařízení vlády
č. 369/2007 Sb., a podle zákona č. 357/2005 Sb.,

o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvo-
bození Československa a některých pozůstalých po
nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým
osobám, o jednorázové peněžní částce některým
účastníkům národního boje za osvobození v letech
1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zá-
kona č. 108/2009 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb. a zákona č. 212/2016 Sb., (dále jen
„příplatek“), přiznané před 1. lednem 2017 se zvyšují
o 2,2 % částky příplatku, která náleží ke dni,
od něhož se příplatek zvyšuje. Příplatky se zvyšují
od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné
po 31. prosinci 2016.

(2) Částka příplatku se po zvýšení podle od-
stavce 1 zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

§ 2

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. září 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců,

ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.

Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1 a § 148
odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,
a podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., záko-
ník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových po-
měrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení
vlády č. 279/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Státnímu zaměstnanci, který je zařazen

nebo jmenován na služební místo, pro které je sta-
novena alespoň 12. platová třída, které je označené
ve služebním předpisu služebního orgánu za klíčové
a pro které je stanoven obor státní služby (dále jen
„služba“) uvedený v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
může služební orgán určit platový tarif až ve výši
dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového
stupně v platové třídě stanovené pro služební místo,
na které je státní zaměstnanec zařazen nebo jmeno-
ván. Předpokladem pro postup podle věty první je,
že státní zaměstnanec plní na služebním místě nej-
složitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější služební
úkoly, jejichž plnění je pro služební úřad k řádnému
zajištění výkonu jeho působnosti nepostradatelné,
a tyto služební úkoly vyžadují nejvyšší míru zna-
lostí, dovedností a zkušeností v příslušném oboru
služby. Služební orgán může ve služebním předpisu
označit nejvýše 5 % služebních míst ve služebním
úřadu za klíčová.

(4) Platový tarif podle odstavce 3 lze státnímu
zaměstnanci určit nejdéle na dobu jednoho roku, a to
opakovaně.“.

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

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

4. V § 3 odst. 1 se slova „odstavce 2“ nahrazují
slovy „odstavců 2 a 3“.

5. V § 3 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slovo
„státní“ a slova „(dále jen „služba“)“ zrušují.

6. V § 3 se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 a 4, které znějí:

„(3) K dobám podle odstavce 2 se státnímu za-
městnanci přičte doba 5 roků, pokud podle závěrů
dvou po sobě jdoucích služebních hodnocení podle
§ 155 odst. 2 věty první zákona o státní službě do-
sahoval ve službě vynikajících výsledků a výsledek
výpočtu podle § 5 nařízení vlády upravujícího po-
drobnosti služebního hodnocení státních zaměst-
nanců u něj činil 6,1 bodu.

(4) Pro opakovaný postup podle odstavce 3 lze
použít nejdříve služební hodnocení za čtvrtý kalen-
dářní rok od posledního postupu podle odstavce 3.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Při postupu podle odstavce 3 přísluší stát-
nímu zaměstnanci platový tarif ve vyšším platovém
stupni od prvého dne druhého kalendářního měsíce
následujícího po provedení služebního hodnocení.“.

8. V § 6 odst. 1 větě druhé se číslo „3“ nahra-
zuje číslem „4“.

9. Vkládá se nová příloha č. 1, která zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.

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

1. Lékařská posudková služba

2. Legislativa a právní činnost

3. Informační a komunikační technologie“.
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Dosavadní přílohy č. 1 až 3 se označují jako přílohy
č. 2 až 4.

10. Přílohy č. 2 a 3 znějí:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
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11. V příloze č. 4 v I. skupině se doplňuje
bod 9, který zní:

„9.Činnosti vyžadující individuální přístup k jednot-
livým případům, popřípadě rozhodování při volbě
z více variantních řešení, spočívající v soustavném
přímém osobním styku s občany při výkonu posud-
kové služby.

Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán po-
dle neuropsychické zátěže dané zvýšenou pravděpo-
dobností vzniku a řešení konfliktních nebo emocio-
nálně vypjatých situací, s omezenými časovými
a prostorovými dispozicemi, výkonem služby mimo
pracoviště v přirozeném prostředí osob nebo v jiném
neznámém a rizikovém prostředí a s rizikem vyplý-
vajícím z nepředvídatelnosti jednání osob.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro účely postupu podle § 3 odst. 3 nařízení
vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto nařízení, se jako první slu-
žební hodnocení použije služební hodnocení prove-
dené za kalendářní rok 2016.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listo-
padu 2016, s výjimkou čl. I bodu 11, který nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.
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e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
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DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
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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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