Pracovní pomůcka – změny u vybraných pracovních pozic katalogu
prací ve znění NV č. 399/2017 Sb.

1.02.03 Účetní
 5. platová třída byla zrušena, příklady prací v 6. až 12. platové třídě byly komplexně
přepracovány
5. platová třída - zrušena
1. Fakturace a likvidace faktur včetně kontroly položek a fakturovaných částek.
2. Ukládání účetních písemností a záznamů účetních jednotek a jejich uschovávání.
6. platová třída
1. Komplexní zajišťování fakturace v organizaci.
2. Výpočet cestovních náhrad podle zvláštního předpisu.
7. platová třída
1. Provádění dokladových inventur a pořizování inventurních soupisů.
2. Zajišťování podkladů ke zjištění, výpočtu a placení daní, například pro stanovování základu daně
a výpočet daně z účetních záznamů, provádění registračních a oznamovacích činností a zajišťování
dalších vztahů se správci daní.
8. platová třída
1. Provádění účetních záznamů na jednotlivých syntetických nebo analytických účtech
a podrozvahových účtech. Zpracovávání průkazných účetních záznamů a provádění zápisů v účetních
knihách. Správa dílčích číselníků pro vedení účetnictví v návaznosti na povinnosti dané účetní
jednotce zákonem o účetnictví. Vedení knihy analytických účtů pro účely dílčích agend účetnictví
v rámci účetní jednotky.
2. Samostatné zajišťování agendy daně z příjmu, daně z přidané hodnoty a zajišťování daňového
řízení se správcem daně.
3. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.
9. platová třída
1. Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví, například majetku,
zúčtovacích vztahů, pohledávek a závazků včetně dluhů, zúčtovávání daní a dotací a finančních
prostředků a zdrojů včetně řešení případů porušení povinnosti podle zákona o účetnictví
s příslušnými orgány. Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních
prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění
platebního a zúčtovacího styku s bankou.
2. Vedení účetních knih, například deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů a knihy
podrozvahových účtů, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.
3. Zjišťování a zadávání údajů v rámci účetních záznamů sestavovaných a předávaných účetní
jednotkou do Centrálního systému účetních informací státu pro účely monitorování a řízení veřejných

financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku například sestavování
Pomocného analytického přehledu.
4. Samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty ve vztahu k zahraničí.
10. platová třída
1. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně vedení účetních knih a sestavování účetní
závěrky za účelem jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.
2. Komplexní a samostatné účtování složitých účetních operací v rámci uceleného okruhu účetnictví
účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500 000 000 Kč, zejména dlouhodobého
majetku, jeho přeceňování na reálnou hodnotu, časové rozlišování investičních transferů, dále záloh
na transfery, jejich vyúčtovávání a časové rozlišování.
11. platová třída
1. Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování,
způsobu získávání údajů pro monitorování a řízení veřejných financí, dále uspořádání položek účetní
závěrky a jejich obsahového vymezení.
2. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující
500 000 000 Kč včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky a jejího předávání do
Centrálního systému účetních informací státu.
3. Zabezpečení analytických a metodických prací nad daty účetní závěrky a dalších účetních záznamů
včetně Pomocného analytického přehledu předávanými pro účely monitorování a řízení veřejných
financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku do Centrálního systému účetních
informací státu, a to včetně předkládání návrhů opatření.
12. platová třída
1. Koordinace sestavování účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného
analytického přehledu rezortem, krajem, hlavním městem Prahou nebo územně členěným
statutárním městem pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování
účetních výkazů za Českou republiku, a to včetně poskytování metodické podpory jimi zřízeným
účetním jednotkám.
2. Metodické usměrňování aplikace zákona o účetnictví a Českých účetních standardů na úrovni kraje
nebo hlavního města Prahy v rámci zajišťování metodické podpory pro vybrané účetní jednotky na
území příslušného kraje nebo pro městské části hlavního města Prahy.
3. Provádění analytických a metodických prací v oboru účetnictví, součinnost s daňovými odbory na
metodice statistiky a vyhodnocování obvyklých cen majetku.

2.05.02 Kuchař
 byly upraveny příklady prací ve 3 až 6 platové třídě
3. platová třída
1. Dohotovování a regenerace jídel, výdej jídel a další práce v kuchyni spojené s výrobou částí jídel.
1. Dohotovování jídel z polotovarů, příprava na talíř a výdej.
2. Výroba polévek a příloh k hlavním jídlům.

4. platová třída
1. Výroba běžných druhů jídel.
1. Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků.
2. Výroba složitých jídel studené kuchyně.
5. platová třída
1. Výroba technologicky náročných teplých jídel, specialit studené kuchyně nebo samostatná výroba
jídel v souladu se závaznými výživovými normami.
6. platová třída
1. Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly
jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné gastronomické
skladby.
2. Výroba náročných specialit české kuchyně a kuchyní cizích národů, výroba specialit studené
kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur.
3. Výroba nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného ve zdravotnických
zařízeních.
4. Výroba jídel s omezeními v dietním režimu nebo při zabezpečování preventivní a léčebné výživy
v rámci standardizovaného poskytování nutriční péče.
7. platová třída
1. Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění
technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, stanovování a zajišťování
správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajišťování výroby náročných specialit.

2.07.04 Tlumočník českého znakového jazyka
 přidána nová pracovní pozice

2.07.05 Přepisovatel pro neslyšící
 přidána nová pracovní pozice

2.08.01 Pracovník v sociálních službách
 3. platová třída byla zrušena

2.08.02 Sociální pracovník
 8. a 9. platová třída byla zrušena, příklady prací v 10. až 13. Platové třídě byly
přepracovány

2.16.01 Učitel
 došlo k posunu příkladů prací v odborném výcviku a praktickém vyučování do vyšších
platových tříd
8. platová třída
1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí
v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída
1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod
včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s
výučním listem.
2. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v předmětech, jejichž obsahovou náplní je
řízení silničních motorových vozidel, zaměřená na přípravu žáků a studentů k získání řidičského
oprávnění k řízení motorových vozidel.
10. platová třída
1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích
programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.
2. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování odborném výcviku při přípravě žáků v
oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v odborném výcviku v náročných oborech
středního vzdělání s výučním listem.
11. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace
v regionu.
2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecněvzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle
vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve
spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v náročných oborech středního vzdělání
s maturitní zkouškou nebo v praktickém vyučování nebo odborné praxi v oborech vyššího odborného
vzdělání.
4. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s maturitní
zkouškou nebo v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.
5. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy
nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání
a s teoretickým vyučováním.
6. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená na oblasti
pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a didaktiky aj. oblasti podle vzdělávacích programů
akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
12. platová třída
1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech
spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník
vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a
průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných
oborů.
3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spojená s

tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků a jejich evaluací.
4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání
ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.
2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je
nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.
3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů
dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších
odborných škol.
14. platová třída
1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.

2.16.02 Vychovatel
 do příkladu prací v 9. a 10. Platové třídě byla doplněna tvorba a průběžná aktualizace
pedagogické dokumentace
8. platová třída
1. Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, jejich zájmů,
znalostí a tvořivých schopností probíhající v zájmovém vzdělávání podle programu činnosti školského
nebo jiného zařízení.
2. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na vytváření a rozšiřování vědomostí, dovedností
a návyků klientů zařízení sociálních služeb nebo v záchytných zařízeních včetně rozvíjení jejich
zájmové činnosti s využitím pedagogických metod.
3. Individuální vychovatelská činnost v oblasti sebeobsluhy těžce zrakově postižených včetně rozvíjení
znalosti čtení a psaní černotisku i bodového písma v souladu se vzdělávacím programem s cílem
dosažení jejich samostatnosti. Navrhování optimalizace řešení orientační situace včetně pomůcek
a vybavení, poskytování poradenské činnosti rodinným příslušníkům. Provádění vstupní a průběžné
pedagogické diagnostiky (vychovatel zrakově postižených).
4. Individuální vychovatelská činnost v oblasti prostorové orientace s těžce zrakově postiženými v
souladu se vzdělávacím programem s cílem dosažení jejich samostatnosti a nezávislosti. Provádění
nutné smyslové výchovy se zaměřením na reedukaci a kompenzaci zrakového handicapu. Provádění
vstupní a průběžné diagnostiky (vychovatel zrakově postižených).
5. Individuální provádění speciálně pedagogických edukačních, reedukačních a kompenzačních
činností v souladu s daným vzdělávacím programem. Příprava vstupní a průběžné pedagogické
diagnostiky.
9. platová třída
1. Komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských nebo jiných zařízeních rozvíjející zájmy,
znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků i studentů nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte nebo

žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti spojená
s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou vychovatel vytváří a podle níž
postupuje při výkonu své výchovné činnosti, a vycházející ze školního vzdělávacího programu.
2. Odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce,
například vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
3. Komplexní výchovná a vzdělávací činnost ve školách nebo ve školských zařízeních pro výkon
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně-výchovnou péči zaměřenou na specifické
potřeby dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
4. Provádění vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky, návrhů výchovných a vzdělávacích
opatření a zpracovávání podkladů pro koncepci výchovné a vzdělávací činnosti dětí, žáků, studentů
nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.
5. Navrhování optimalizace podmínek, například prostorových, architektonických a materiálních,
v nichž probíhá proces výchovy a vzdělávání a usměrňování ostatních zaměstnanců v oblasti
osvojování základních dovedností v kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími
potřebami.
6. Výchovná a vzdělávací činnost v zařízeních sociálních služeb s návazností na dříve získané návyky.
Posilování dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců včetně
rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím specifických výchovných a vzdělávacích metod na základě
znalostí speciální pedagogiky.
7. Zpracovávání koncepce praktické výchovy a samostatného pohybu v oblasti sebeobsluhy těžce
zrakově postižených a realizace výchovné a vzdělávací činnosti v uvedené oblasti podle
akreditovaných vzdělávacích programů v daném zařízení nebo na daném úseku činnosti.
Vyhodnocování výsledků diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů odborné péče
(vychovatel zrakově postižených).
8. Podávání návrhů k odstraňování architektonických bariér a optimalizace řešení orientační situace
v interiéru a exteriéru. Usměrňování ostatních pracovníků v oblasti základních dovedností v kontaktu
se zrakově postiženými.
10. platová třída
1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj
osobnosti nebo na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k
optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení a průběžné
aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.
2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení.
3. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách ve školách a školských zařízeních.
4. Výchovná a vzdělávací činnost v zařízeních sociálních služeb nebo v záchytných zařízeních včetně
hodnocení výsledků, metodická a poradenská činnost, vzdělávací a výchovná činnost na základě
znalostí speciální pedagogiky.
5. Zpracovávání koncepce výchovné činnosti v oblasti prostorové orientace pro těžce zrakově
postižené v daném zařízení nebo na daném úseku činnosti, metodické vedení a kontrola ostatních
pracovníků a realizace výchovné a vzdělávací činnosti v dané oblasti podle akreditovaných
vzdělávacích programů. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům.
6. Vyhodnocování výsledků speciálněpedagogických diagnostických vyšetření a navrhování dalších
postupů a opatření.

11. platová třída
1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovných
a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně
diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálněpedagogických postupů, nových
výchovných metod a metod z jiných odvětví.
2. Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění speciálněpedagogických
postupů. Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření a dalších vysoce náročných
pedagogických činností.
3. Vytváření koncepcí sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením. Poskytování terapeutické
péče klientům a jejich rodinným příslušníkům v obtížné životní situaci.
4. Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.
12. platová třída
1. Stanovování a aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických
ústavech a v diagnostických odděleních ústavů sociálních služeb ve spolupráci s pediatry, neurology,
psychiatry a psychology.
2. Stanovování diagnostických a výchovných postupů při výkonu ústavní, ochranné nebo preventivněvýchovné péče nebo při náročné výchovné práci s adolescenty, spojených s řešením problémů osob v
krizových a mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví.

2.19.12 Praktická sestra
 došlo ke změně názvu pracovní pozice, zrušení bodu 1 v 7. platové třídě a dílčím úpravám
v příkladech prací

2.19.13 Všeobecná sestra
 9. platová třída byla zrušena, došlo k dílčím úpravám v příkladech prací, v 10. a 11. Platové
třídě u bodů 1 a 2 byla vypuštěna slova „bez odborného dohledu“.
9. platová třída - zrušena
1. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu pod odborným
dohledem.

2.19.44 Dětská sestra
 byla přidána nová pracovní pozice

