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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. září 2013

o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech

Vláda nařizuje podle § 137 odst. 3 zákona č. 262/
/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví rozsah údajů o prostředcích
na platy a na odměny za pracovní pohotovost, o prů-
měrných výdělcích a o osobních údajích zaměstnanců
ovlivňujících výši platu a způsoby jejich poskytování
zaměstnavatelem do Informačního systému o platech.

§ 2

Rozsah poskytovaných údajů

(1) Zaměstnavatel, s výjimkou zaměstnavatele po-
dle odstavce 2, poskytuje do Informačního systému
o platech údaje o zaměstnanci v rozsahu a členění uve-
deném v příloze č. 1 k tomuto nařízení a další údaje za
zaměstnavatele v rozsahu a členění uvedeném v příloze
č. 2 k tomuto nařízení.

(2) O zaměstnanci ve zpravodajských službách1)
poskytuje zaměstnavatel údaje, které podléhají utajení
podle jiného právního předpisu2), v rozsahu a členění
uvedeném v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 3

Způsob poskytovaní údajů

(1) Údaje poskytuje zaměstnavatel v elektronické
podobě zabezpečeným způsobem s využitím interne-
tové aplikace, která je součástí Informačního systému
o platech.

(2) Zaměstnavatel, s výjimkou územního samo-
správného celku, příspěvkové organizace zřízené
územním samosprávným celkem, organizační složky
územního samosprávného celku a státního fondu, po-
skytne za první kalendářní pololetí a za celý kalendářní

rok (dále jen „sledované období“) vždy do posledního
dne kalendářního měsíce následujícího po skončení sle-
dovaného období údaje podle:

a) § 2 odst. 1 správci kapitoly státního rozpočtu (dále
jen „správce kapitoly“),

b) § 2 odst. 2 Ministerstvu financí v režimu odpoví-
dajícím příslušnému stupni utajení stanoveném ji-
ným právním předpisem2).

(3) Zaměstnavatel, kterým je příspěvková organi-
zace zřízená územním samosprávným celkem a organi-
zační složka územního samosprávného celku, poskytne
údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období zřizovateli
vždy do posledního dne kalendářního měsíce následu-
jícího po skončení sledovaného období.

(4) Zaměstnavatel, který je státním fondem, po-
skytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období
Ministerstvu financí vždy do posledního dne kalendář-
ního měsíce následujícího po skončení sledovaného ob-
dobí.

(5) Správce kapitoly a územní samosprávný celek
poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období
za všechny zaměstnavatele a zaměstnance ve své působ-
nosti Ministerstvu financí vždy do pátého dne druhého
kalendářního měsíce následujícího po skončení sledo-
vaného období.

§ 4

Společná ustanovení

(1) Zaměstnavatel, který poskytne chybné údaje,
poskytne opravené údaje Ministerstvu financí do 2 pra-
covních dnů ode dne, kdy zjistil chybu nebo byl na ni
upozorněn.

(2) Ministerstvo financí vede údaje poskytnuté
podle § 3 odst. 2 písm. b) v režimu odpovídajícím pří-
slušnému stupni utajení.
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1) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.



§ 5

Přechodná ustanovení

(1) Součástí Informačního systému o platech jsou
také údaje poskytnuté zaměstnavateli podle nařízení
vlády č. 289/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 514/
/2004 Sb.

(2) Údaje za rok 2013 poskytnou zaměstnavatelé

podle nařízení vlády č. 289/2002 Sb., ve znění nařízení
vlády č. 514/2004 Sb.

§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Předseda vlády:

Rusnok v. r.

Ministr financí:

Fischer v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 328/2013 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 328/2013 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 328/2013 Sb.

Sbírka zákonů č. 328 / 2013Částka 127 Strana 5923



Sbírka zákonů 2013

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, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bra-
tislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z před-
cházejícího 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 2013 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2013 činí
6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 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; 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;
Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., tří-
da 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, 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; Pra-
ha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum,
Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029; 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 jedno-
rázově. 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.

Strana 5924 Částka 127

8591449 127011

13

ISSN 1211-1244


