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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 189

Rozeslána dne 23. listopadu 2021

Cena Kč 53,–

O B S A H:
420. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
421. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
422. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
423. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně
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420
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. listopadu 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády
č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech
státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona
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 poměrech 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. a nařízení vlády č. 322/2021 Sb., se
mění takto:
1. V § 4 odst. 8 a 10 se slova „až 4“ nahrazují
slovy „až 5“.
2. V § 5 odstavec 2 zní:
„(2) Zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních
služeb, který vykonává 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 zařízení pro

zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, pokud současně není
1. zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce, nebo
2. úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů,
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.“.
3. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby uvedené
v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách,
pokud není uveden v odstavci 4, přísluší platový tarif
stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené
v příloze č. 3 k tomuto nařízení.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.
4. V § 5 odst. 4 závěrečné části ustanovení se
text „č. 3“ nahrazuje textem „č. 4“.
5. V § 5 odst. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
6. V § 8 odst. 1 a 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.
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7. Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
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8. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3,
která včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
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Dosavadní přílohy č. 3 až 5 se označují jako přílohy č. 4 až 6.
9. Přílohy č. 4 a 5 včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
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ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o platových poměrech
státních zaměstnanců
Čl. II
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,

Částka 189

o platových poměrech 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., nařízení vlády č. 36/2019 Sb., nařízení
vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019
Sb. a nařízení vlády č. 603/2020 Sb., včetně nadpisu
zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
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ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády o platových poměrech
státních zaměstnanců
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měrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších
předpisů, se bod 7 zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. III

Čl. IV

V čl. I nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových po-

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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421
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. listopadu 2021,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Vláda nařizuje podle § 115 odst. 2 zákona
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 247/2017
Sb. a zákona č. 163/2019 Sb., (dále jen „zákon“):

pečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§1

Nařízení vlády č. 336/2019 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů, se zrušuje.

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů je uvedena v příloze č. 1 k tomuto
nařízení.

§3

§4
§2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bez-

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 421/2021 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 421/2021 Sb.
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422
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 12. listopadu 2021
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího
stupně:
1. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
mezi
Elektrotechnickou asociací České republiky
a
Odborovým svazem KOVO;
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025 mezi
Svazem bank a pojišťoven
a
Odborovým svazem pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví.

Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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423
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 12. listopadu 2021
o uložení kolektivní dohody vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena Kolektivní dohoda vyššího stupně
účinná od 1. ledna 2022 ze dne 4. října 2021 uzavřená mezi
Odborovým svazem státních orgánů a organizací,
Českomoravským odborovým svazem civilních zaměstnanců armády,
Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky,
Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství,
Asociací samostatných odborů
a
vládou České republiky.

Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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