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464. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních za-
městnanců, ve znění pozdějších předpisů

465. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené
mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů

466. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být
sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná
srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů



464

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,

o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. d) a f)
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zá-
kona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle
§ 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,
ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Čl. I

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení
vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019
Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády
č. 603/2020 Sb., nařízení vlády č. 322/2021 Sb., na-
řízení vlády č. 420/2021 Sb., nařízení vlády č. 531/
/2021 Sb. a nařízení vlády č. 264/2022 Sb., se mění
takto:

1. V § 4 odst. 7 písm. c) se slova „vyššího od-
borného vzdělání, dobu 1 roku, nebo jen“ zrušují.

2. V § 4 odst. 7 písm. d) se slova „ , dobu
2 roků,“ zrušují a číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“.

3. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Zaměstnanci, který není zaměstnancem
uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce nebo úřed-
níkem územního samosprávného celku podle § 2
odst. 4 zákona o úřednících územních samospráv-
ných celků, přísluší platový tarif stanovený podle
stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k to-
muto nařízení, je-li

a) pracovníkem v sociálních službách nebo sociál-
ním pracovníkem v zařízení sociálních služeb,
u poskytovatele sociálních služeb, který vyko-
nává činnost v sociálních službách nebo podle
zvláštních právních předpisů při pomoci
v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí,
ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zaří-
zení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení,

b) sociálním pracovníkem u poskytovatele zdra-
votních služeb, nebo

c) manželským nebo rodinným poradcem.“.

4. V § 5 odstavec 5 zní:

„(5) Zaměstnanci přísluší platový tarif stano-
vený podle stupnice platových tarifů uvedené v pří-
loze č. 5 k tomuto nařízení, je-li

a) pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona
o pedagogických pracovnících, nebo

b) akademickým pracovníkem státní vysoké školy
podle zákona o vysokých školách.“.
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5. Příloha č. 5 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Zaměstnanci, který dosáhl jen vyššího odbor-
ného vzdělání a byl mu proveden odečet praxe podle
§ 4 odst. 7 písm. c) nebo d) nařízení vlády č. 341/
/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, přepočítá za-
městnavatel dobu praxe podle nařízení vlády č. 341/
/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o platových poměrech
státních zaměstnanců

Čl. III

Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových po-

měrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení
vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016
Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády
č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., na-
řízení vlády č. 36/2019 Sb., nařízení vlády č. 158/
/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení
vlády č. 603/2020 Sb., nařízení vlády č. 347/2021
Sb., nařízení vlády č. 420/2021 Sb., nařízení vlády
č. 531/2021 Sb. a nařízení vlády č. 264/2022 Sb., se
mění takto:

1. V § 3 odst. 5 se na konci písmene a) slovo
„ , nebo“ nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje
a zároveň se zrušuje označení písmene a).

2. V § 3 odst. 6 písm. c) se slova „vyššího od-
borného vzdělání, doba 1 roku, nebo jen“ zrušují.

3. V § 3 odst. 6 písm. d) se slova „ , doba 2 let,“
zrušují a číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“.
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4. V § 6a odst. 1 písm. c) se slova „doba 1 roku,
dosáhl-li jen vyššího odborného vzdělání,“ zrušují.

5. V § 6a odst. 1 písm. d) se slova „ , doba 3 let,
pokud dosáhl“ nahrazují slovem „nebo“.

6. V příloze č. 3 v I. skupině bod 2. zní:

„2.Činnosti vyžadující individuální přístup k jednot-
livým případům, popřípadě rozhodování při volbě
z více variantních řešení, spočívající v soustavném
přímém osobním styku s občany v krizových sociál-
ních situacích, při nichž dochází k ohrožení života,
zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení,
ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí.
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.“.

7. V příloze č. 3 se ve II. skupině doplňuje
bod 8., který zní:

„8.Činnosti vyžadující individuální přístup k jednot-
livým případům, popřípadě rozhodování při volbě
z více variantních řešení, vykonávané v omezených
časových nebo prostorových podmínkách spočívající
v soustavném přímém

8.1. osobním styku s osobami v krizových sociál-
ních situacích při provádění cíleného sociálního
nebo místního šetření v souvislosti s řízením o ne-
pojistných sociálních dávkách,

8.2. styku s uchazeči o zaměstnání při zprostřed-
kování práce,

8.3. styku s osobami v mimořádně tíživé nebo
neočekávané sociální situaci nárokujícími nepo-
jistné sociální dávky.

Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán po-
dle pravděpodobnosti vzniku a řešení konfliktních
nebo emociálně vypjatých situací, podle míry nut-
nosti zvládání nepředvídatelného či nepřátelského
jednání osob, podle míry neuropsychické zátěže
nebo jiného možného rizika ohrožení zdraví nebo
života způsobené výkonem služby v přirozeném
prostředí osob s nepředvídatelným nebo rizikovým
chováním nebo v jiném neznámém a rizikovém pro-
středí.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Státnímu zaměstnanci, který dosáhl jen vyššího
odborného vzdělání a byl mu proveden odečet praxe
podle § 3 odst. 5 písm. b) nebo podle § 3 odst. 6
písm. c) nebo d) nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o pla-
tových poměrech státních zaměstnanců, ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto naří-
zení, a zaměstnanci, který dosáhl jen vyššího odbor-
ného vzdělání a byl mu proveden odečet praxe podle
§ 6a odst. 1 písm. c) a d) nařízení vlády č. 304/2014
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení, přepočítá služební orgán dobu
praxe podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti toho nařízení.
U státního zaměstnance, který dosáhl jen vyššího
odborného vzdělání a je zařazen nebo jmenován na
služební místo zařazené v 11. až 16. platové třídě
podle § 201 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní
službě, se ustanovení věty první nepoužije.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,
o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci

ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112
odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Čl. I

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální
mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vyme-
zení ztíženého pracovního prostředí a o výši pří-
platku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním pro-
středí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., na-
řízení vlády č. 452/2009 Sb., nařízení vlády č. 246/
/2012 Sb., nařízení vlády č. 210/2013 Sb., nařízení
vlády č. 204/2014 Sb., nařízení vlády č. 233/2015
Sb., nařízení vlády č. 336/2016 Sb., nařízení vlády
č. 337/2016 Sb., nařízení vlády č. 286/2017 Sb., na-
řízení vlády č. 273/2018 Sb., nařízení vlády č. 347/

/2019 Sb., nařízení vlády č. 487/2020 Sb. a nařízení
vlády č. 405/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se číslo „96,40“ nahrazuje čís-
lem „103,80“ a číslo „16 200“ se nahrazuje čís-
lem „17 300“.

2. V § 3 odst. 1 se číslo „96,40“ nahrazuje
číslem „103,80“, číslo „16 200“ se nahrazuje čís-
lem „17 300“, číslo „192,80“ se nahrazuje čís-
lem „207,60“ a číslo „32 400“ se nahrazuje čís-
lem „34 600“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky,
která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky,

nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách),
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 278 a § 279 odst. 3 zá-
kona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zá-
kona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 396/2012 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu vý-
počtu základní částky, která nesmí být sražena po-
vinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí,
a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná
srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných
částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb., na-
řízení vlády č. 62/2020 Sb. a nařízení vlády č. 289/
/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 větě první se slova „tří čtvrtin“
nahrazují slovy „dvou třetin“, slova „jednu osobu“
se nahrazují slovy „jednu nebo dvě osoby“ a slovo
„třetiny“ se nahrazuje slovem „čtvrtiny“.

2. V § 1 odst. 1 větě druhé se slovo „oso-
bu“ nahrazuje slovy „nebo dvě osoby“ a slova „od
50 000 do 99 999 obyvatel“ se nahrazují slovy
„s alespoň 70 000 obyvateli“.

3. V § 1 odst. 2 se slovo „třetina“ nahrazuje
slovem „čtvrtina“.

4. V § 2 se slovo „dvojnásobek“ nahrazuje slo-

vem „jedenapůlnásobek“ a slovo „osobu“ se nahra-
zuje slovy „nebo dvě osoby“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. V řízeních zahájených přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, ve kterých jsou nebo mají
být prováděny srážky ze mzdy, plátce mzdy uplatní
základní částku, která nesmí být sražena povinnému
z měsíční mzdy, vypočtenou podle § 1 nařízení
vlády č. 595/2006 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto nařízení, poprvé za výplatní
období, do něhož připadne den nabytí účinnosti
tohoto nařízení.

2. V řízeních zahájených přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, ve kterých jsou nebo mají
být prováděny srážky ze mzdy, plátce mzdy uplatní
nově vypočtenou částku, nad kterou se zbytek čisté
mzdy srazí bez omezení, poprvé za výplatní období,
do něhož připadne den nabytí účinnosti tohoto na-
řízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.
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