
            
V Praze, 21.1. 2023          

Věc: Stanovisko k novelizaci katalogu prací, o účinném nařízení vlády 441/2022 Sb. od ledna 2023 
 
Milí členové České asociace ergoterapeutů, 
 
Dovolte nám se vyjádřit k novelizaci katalogu prací, která vznikla nařízením vlády 441/2022 Sb.. Jedná se o nařízení 
vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a 
nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších 
předpisů. Toto nařízení je účinné od 1.1.2023. 
 
Pro ergoterapeuty tímto nařízením zaniká nejnižší devátá třída, kdy zaměstnanci, kteří byli umístěni do této deváté 
třídy, jsou automaticky přeřazeni do třídy desáté. Ergoterapeut tak může být umístěn do třídy desáté, jedenácté a 
dvanácté. Bohužel u ostatních tříd není povinností zaměstnavatele svého zaměstnance automaticky přeřadit do 
třídy, do které by mohl náležet. Možné zařazení do příslušné platové třídy se váže i na ostatní podmínky, jako je 
náplň práce ergoterapeuta, proces systematizace na pracovišti apod. 
 
Dovolte nám Vás seznámit s výkladem tohoto nařízení z pohledu České asociace ergoterapeutů, a tím, jak je možné 
s ním pracovat v návaznosti na Vaši náplň práce: 
 
10. platová třída – dle výkladu katalogu prací doporučujeme zařadit ergoterapeuty se středním vzděláním 
v oboru ergoterapie, s bakalářským vzděláním v oboru ergoterapie, kteří mají kompetenci provádět běžná 
ergoterapeutická hodnocení, analýzu aktivit, nácvik soběstačnosti a dalších dovedností pacienta, poradenskou 
činnost a instruktáž pacienta v oblasti svých kompetencí. 
11. platová třída – dle výkladu katalogu prací doporučujeme zařadit ergoterapeuty se specializovanou 
způsobilostí v oboru ergoterapie, a to jak s bakalářským vzděláním v oboru ergoterapie po 
absolvování specializačního vzdělávání v oboru ergoterapie, tak ergoterapeuty s magisterským 
specializačním vzděláním v oboru ergoterapie, kteří mají kompetenci provádět specializovaná 
ergoterapeutická hodnocení, specializovanou poradenskou činnost a instruktáž pacienta apod. 
12. platová třída – dle výkladu katalogu prací doporučujeme zařadit ergoterapeuty se specializovanou 
způsobilostí v oboru ergoterapie, a to jak ergoterapeuty s magisterským specializačním vzděláním v 
oboru ergoterapie, tak ergoterapeuty s magisterským vzděláním, které nemusí být specializačního 
charakteru, ale zaměřené na řízení, organizaci a management (zvláště pak ve zdravotnictví) a výzkum v oboru 
ergoterapie. Jedná se o ergoterapeuty, kteří se podílejí na tvorbě standardizovaných postupů a metodických 
dokumentů v oboru ergoterapie na pracovišti, kteří se podílejí a koncepci vzdělávání ergoterapeuta na pracovišti, 
zapojují se do vývoje klinické praxe, do výzkumné činnosti a aplikace výsledků výzkumu na pracovišti a kteří se 
podílejí na vzdělávání ergoterapeutů a celoživotním vzdělávání ergoterapeutů. 
 
Pro ergoterapeuty, kteří vystudovali navazující magisterské studium v oboru ergoterapie je tedy důležitá informace, 
že do 12.platové třídy mohou být umístěni jak absolventi studia v oboru specializačního, tak i studia, které bylo 
realizováno bez specializace. O umístění do 11. platové třídy pak rozhodují informace uvedené na dodatku 
k diplomu, kde jsou uvedeny dovednosti a kompetence absolventa studia. Je zde uvedeno, zda má specializační 
kompetence či kompetence k řízení, organizace a práci ve vědě a výzkumu. 
 
Celkově tak doporučujeme s ohledem na výklad katalogu prací a náplň studia, zařadit ergoterapeuty, kteří 
vystudovali jakékoli magisterské vzdělání v oboru ergoterapie zařadit nejméně do 11. platové třídy. 
 
Za výkonný výbor ČAE, za pracovní skupinu pro legislativu a vzdělávání, 
 

Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D. 
Prezidentka České asociace ergoterapeutů 
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PŘÍLOHA – ZNĚNÍ KATALOGU PRACÍ 
2.19.15 ERGOTERAPEUT 10. - 12. PT / zrušena 9. PT, plus 12. PT / úprava znění 
 
10. platová třída  
1. Provádění ergoterapeutických úkonů, hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit pacienta nebo klienta 
sociálních služeb včetně základních kinesiologických a biomechanických rozborů.  
2. Provádění ergoterapeutického vyšetření zaměřeného na analýzu aktivit pacienta nebo klienta sociálních služeb, 
hodnocení senzomotoriky, mobility a lokomoce, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných 
denních činností. Provádění nácviku v oblasti pracovních činností v kontextu fyzického a sociálního prostředí.  
3. Poradenská činnost a instruktáž v oblasti prevence vzniku nemocí z povolání a úprav pracovního a domácího 
prostředí, aplikace zásad ergonomie v rámci primární a sekundární prevence poruch pohybového aparátu.  
 
11. platová třída  
1. Vypracovávání složitých specializovaných ergoterapeutických analýz s využíváním standardizovaných hodnotících 
nástrojů, sestavování dlouhodobých ergoterapeutických plánů na základě ergoterapeutických vyšetření, analýzy 
poškozených a zbylých funkcí u pacientů v jednotlivých klinických oborech, k jejichž výkonu je nezbytné získání 
specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.  
2. Provádění edukace ve specializovaných ergoterapeutických postupech nebo hodnocení kvality poskytované 
ergoterapeutické péče, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.  
 
12. platová třída  
1. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru ergoterapie, metodické usměrňování ergoterapie v rámci 
zdravotnického zařízení, stanovování strategie výchovy a dalšího vzdělávání ergoterapeutů a aplikace výsledků 
výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru ergoterapie, k jejichž výkonu je nezbytné 
získání specializované způsobilosti.  
2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání ergoterapeutů včetně specializačního vzdělávání v oboru 
příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


