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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. května 2017,

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. 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., zákona
č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 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., nařízení
vlády č. 448/2011 Sb., nařízení vlády č. 224/2014
Sb., nařízení vlády č. 303/2014 Sb., nařízení vlády
č. 278/2015 Sb., nařízení vlády č. 273/2016 Sb. a na-
řízení vlády č. 316/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo „9“ nahrazuje čís-
lem „6“.

2. § 5 včetně nadpisu zní:

„§ 5

Platový tarif

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

(2) Zaměstnanci, který je

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

b) úředníkem územního samosprávného celku po-
dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zá-
konů,

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. 2 k tomuto nařízení.

(3) Zaměstnanci, který je

a) zdravotnickým pracovníkem poskytujícím
zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona
o zdravotních službách,

b) 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,
nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele
zdravotních služeb,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice plato-
vých tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení,
není-li v odstavci 2 nebo 5 stanoveno jinak.

(4) Zaměstnanci, který je lékařem orgánu so-
ciálního zabezpečení, přísluší platový tarif stanovený
podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze
č. 4 k tomuto nařízení.

(5) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním
lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2
odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u posky-
tovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdra-
votnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské
službě České republiky nebo u poskytovatele zdra-
votnické záchranné služby, přísluší platový tarif sta-
novený podle stupnice platových tarifů uvedené
v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(6) Zaměstnanci, který je pedagogickým pra-
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covníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracov-
nících a o změně některých zákonů, přísluší platový
tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uve-
dené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.“.

Poznámky pod čarou č. 18, 18b, 18d, 23 a 29 se
zrušují.

3. V § 8 odst. 1 se číslo „10“ nahrazuje čís-
lem „7“.

4. V § 8 odst. 2 se částka „4 000 Kč“ nahrazuje
částkou „5 000 Kč“.

5. V § 8 odst. 3 se věta první nahrazuje větami
„Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek
ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního pří-
platku za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo
ve skupině III. bodu 10 přílohy č. 7 k tomuto na-
řízení. Zaměstnanci, kterému přísluší zvláštní přípla-
tek za práce uvedené ve skupině III. bodu 10 přílohy
č. 7 k tomuto nařízení, nepřísluší zvláštní příplatek
za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 přílohy č. 7
k tomuto nařízení.“.

6. Přílohy č. 1, 2 a 5 se zrušují.

Dosavadní přílohy č. 3 a 4 se označují jako přílohy
č. 1 a 2 a dosavadní přílohy č. 6 až 10 se označují jako
přílohy č. 3 až 7.

7. V nadpisu přílohy č. 1 se číslo „3“ nahrazuje
číslem „1“.

8. V nadpisu přílohy č. 2 se číslo „4“ nahrazuje
číslem „2“.

9. V nadpisu přílohy č. 3 se číslo „6“ nahrazuje
číslem „3“.

10. V nadpisu přílohy č. 4 se číslo „7“ nahra-
zuje číslem „4“.

11. V nadpisu přílohy č. 5 se číslo „8“ nahra-
zuje číslem „5“.

12. V nadpisu přílohy č. 6 se číslo „9“ nahra-
zuje číslem „6“.

13. V příloze č. 7 ve III. skupině se doplňuje
bod 10, který zní:

„10. Soustavné poskytování zdravotních služeb
zdravotnickými pracovníky vykonávajícími ne-
lékařské zdravotnické povolání bez odborného
dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetr-
žitém provozním režimu u poskytovatelů zdra-
votních služeb lůžkové péče nebo v pobytových
zařízeních sociálních služeb.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 26. května 2017

o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova

Česká národní banka stanoví podle § 22
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 28. června 2017 se ke 100. výročí
bitvy u Zborova vydává pamětní stříbrná mince
po 500 Kč (dále jen „pětisetkoruna“).

(2) Pětisetkoruna se vydává v běžném prove-
dení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní pro-
vedení“).

(3) Pětisetkoruna v běžném i zvláštním prove-
dení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra
a 75 dílů mědi. Hmotnost pětisetkoruny je 25 g, její
průměr 40 mm a síla 2,65 mm. Při ražbě pětisetko-
runy v běžném i zvláštním provedení je přípustná
odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm.
V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,50 g
a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana pě-
tisetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná,
hrana pětisetkoruny ve zvláštním provedení je
hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA*
Ag 0.925 * 25 g *“.

§ 2

(1) Na lícní straně pětisetkoruny je pomocí
zemských znaků budoucího Československa sym-
bolicky vyjádřen boj proti rakousko-uherské monar-
chii reprezentované rakouským císařským heral-
dicky stylizovaným orlem. Po obvodu pětisetkoruny
je v opisu text „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení
nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jed-
notky „500 Kč“. Značka České mincovny, která je
tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je umístěna
při pravém horním okraji mince.

(2) Na rubové straně pětisetkoruny je zobrazen
výjev z bitevního pole. V neuzavřeném opisu při
horním okraji mince je text „BITVAU ZBOROVA“

a při spodním okraji letopočty „1917 – 2017“.
Vpravo od letopočtu 2017 je umístěna značka autora
mince Asamata Baltaeva, DiS.

(3) Vyobrazení pětisetkoruny je uvedeno v pří-
loze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
28. června 2017.

Guvernér:

v z. prof. PhDr. Ing. Tomšík, Ph.D., v. r.
viceguvernér
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Příloha k vyhlášce č. 169/2017 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova

(lícní a rubová strana)

Sbírka zákonů č. 169 / 2017Částka 60 Strana 1565



Sbírka zákonů 2017Strana 1566 Částka 60



Sbírka zákonů 2017Částka 60 Strana 1567



Sbírka zákonů 2017

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a na-
kladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; 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; 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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