
VI.  

 

VYHODNOCENÍ MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ  

 

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Celkem bylo k návrhu zákona uplatněno 51 zásadních připomínek, a to 10 připomínkovými místy.  

 

Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 1. srpna 2016 s termínem pro zaslání připomínek do 29. srpna 2016.  

 

Zásadní připomínky uplatnili: Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady 

vlády, Bezpečnostní informační služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility, Nejvyšší správní soud, 

Českomoravská konfederace odborových svazů, Nezávislý odborový svaz policie ČR, Odborový svaz hasičů. 

 

Pouze doporučující připomínky uplatnili: Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodů, Úřad 

pro zahraniční styky a informace, Hlavní město Praha. 

 

Žádné připomínky neuplatnili: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo kultury, 

Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí, Český 

báňský úřad, Český telekomunikační úřad, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu 

osobních údajů, Úřad vlády ČR - místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, Český úřad zeměměřický a katastrální, Národní 

bezpečnostní úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká statistický úřad, Správa státních hmotných rezerv, Česká národní banka, Nejvyšší 

kontrolní úřad, Vedoucí úřadu vlády, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj 

Jihočeský kraj, Olomoucký kraj, Královehradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj, Svaz měst a obcí, Asociace samostatných 

odborů. 

 

Připomínky nezaslali: Energetický regulační úřad, Asociace krajů, Nejvyšší státní zastupitelství, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 

Karlovarský kraj.  

 

Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 
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1. Ministerstvo financí, 

2. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

3. Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, 

4. Bezpečnostní informační služba, 

5. Generální inspekce bezpečnostních sborů, 

6. Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR, 

7. Nejvyšší správní soud, 

8. Českomoravská konfederace odborových svazů, 

9. Nezávislý odborový svaz policie ČR, 

10. Odborový svaz hasičů. 

 

Připomínkové místo Připomínka  

1. Ministerstvo 

financí 

1.1 

K odůvodnění 

Základní doba služby příslušníka činí 37,5 hodiny týdně, zatímco 

u ostatních zaměstnanců spadajících pod zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, nebo zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, respektive zákon 

č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, je týdenní pracovní doba/doba 

služby stanovena na 40 hodin. Z výše uvedeného důvodu bylo také 

přihlédnuto k tomu, že se práce přesčas v rozsahu do 150 hodin ročně 

příslušníkům neproplácí. Pokud lze zvažovat možnost proplácení 

přesčasů do 150 hodin ročně, pak to lze připustit pouze za splnění 

následujících podmínek. Za prvé se zvýší základní doba služby 

ze současných 37,5 hodin na 40 hodin týdně tak, aby byly podmínky 

pro všechny zaměstnance veřejné sféry totožné a za druhé, aby byly 

případné dopady na státní rozpočet z tohoto titulu hrazeny v rámci 

schválených limitů prostředků na platy jednotlivých bezpečnostních 

sborů, a to zejména na úkor nadtarifních složek platu. Podotýkáme, že 

v roce 2015 vyplatily bezpečnostní sbory na odměnách 800 mil. Kč 

a tímto krokem by tak došlo ke spravedlivější redistribuci nadtarifních 

složek platu mezi příslušníky. Kapitoly také dostávají od roku 2017 5% 

zvýšení platů, z toho 4% do tarifů. Přitom nelze odhadnout, u kolika 

příslušníků nebude využita možnost čerpání náhradního volna a budou 

přesčasy vyplaceny. Dále žádáme, aby přes případné zvýšení pracovní 

doby na 40 hodin týdně se tento návrh týkal pouze příslušníků ve 

vícesměnném režimu a nikoli „kancelářských“ příslušníků, pokud se 

Neakceptováno. ROZPOR. 

 

Závazek proplácet přesčasovou službu příslušníků 

bezpečnostních sborů (dále jen „příslušník“), resp. za ni 

poskytovat náhradní volno, vyplývá z Koaliční smlouvy, 

přičemž o tom, že by se měla prodloužit základní doba služby 

příslušníka, ani o jiných podmínkách pro tuto změnu Koaliční 

smlouva nehovoří. Proplácení přesčasové služby příslušníků – 

a tedy splnění závazku vyplývajícího z Koaliční smlouvy – 

bez adekvátního navýšení rozpočtovaných prostředků není 

proveditelné, resp. by nesplnilo účel deklarovaný Koaliční 

smlouvou, kterým je stabilizace bezpečnostních sborů. 

Prodloužením základní doby služby v týdnu by naopak 

stabilizace bezpečnostních sborů mohla být ohrožena, neboť by 

došlo ke zhoršení postavení příslušníků.  

 

Upozorňujeme, že tvrzení o příčinné souvislosti mezi základní 

dobou služby v délce 37,5 hodin týdně a nepropláceným 

výkonem služby přesčas v délce 150 hodin ročně se nezakládá 

na skutečnosti. Zatímco ustanovení o základní době služby 

v délce 37,5 hodiny obsahoval již původní vládní návrh zákona, 

ustanovení, které stanovilo neproplácený výkon služby přesčas v 

délce 150 hodin týdně, přibylo do zákona až ve 2. čtení v rámci 

pozměňovacího návrhu. 
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jejich počet nesníží a nebudou nahrazeni občanskými zaměstnanci.  

Pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky, požadujeme ponechat 

ustanovení o práci přesčas včetně §113 v současném platném znění. Je 

třeba upozornit, že navrhovaná změna §113 by s sebou přinesla také 

další dopady na státní rozpočet (projeví se u výpočtu náhrady za ztrátu  

na služebním příjmu, výpočtu výsluhových nároků, apod.). 

 

V souvislosti se závazkem obsaženým v Koaliční smlouvě bude 

doplněno usnesení vlády, v němž bude ministru financí uloženo 

zabezpečit finanční prostředky související s přijetím navrhované 

právní úpravy. 

 

V části připomínky týkající se navýšení rozpočtů 

bezpečnostních sborů v souvislosti s navrhovanou úpravou 

v oblasti proplácení přesčasů přetrvává ROZPOR. 

 

 1.2 

K odůvodnění 

Ačkoliv předkladatel garantuje neutrální rozpočtový dopad, 

nesouhlasíme se zřízením institutu náborového příspěvku v takovém 

rozsahu, v jakém je navržen. Bylo by možno akceptovat náborový 

příspěvek za předem stanovených podmínek, např. vymezení činností, na 

které se bude vztahovat respektive vymezení vybraných lokalit, a to 

pevnou částkou, nikoliv rozpětím od - do. Zároveň požadujeme, aby 

podmínky pro přiznání náborového příspěvku byly stanoveny v 

prováděcím právním předpisu, např. nařízení vlády, a ne stanoveny 

pouze jednotlivými řediteli bezpečnostních sborů rozdílně. 

Vysvětleno, částečně akceptováno. 

 

Bližší podmínky pro poskytování náborového příspěvku je třeba 

ponechat na ředitelích bezpečnostních sborů, neboť především 

samotné bezpečnostní sbory mají představu o tom, jaké profese 

či činnosti jsou v bezpečnostním sboru nedostatkové a měly by 

být přednostně obsazeny. Prováděcí právní předpis je příliš 

rigidní instrument pro dynamickou personální politiku 

bezpečnostních sborů, zatímco vnitřní předpis ředitele 

bezpečnostního sboru je operativnější a musí taktéž garantovat 

nediskriminační podmínky. Vybrané rozpětí pro poskytnutí 

náborového příspěvku (zejména v závislosti na vzdělání 

a profesi příslušníka) je stanoveno přímo zákonem, stejně jako 

závazek pro setrvání ve služebním poměru a případy, kdy se 

náborový příspěvek či jeho část vracejí. Text návrhu bude 

upraven, aby bylo zřejmé, že náborový příspěvek lze poskytovat 

pouze za zákonem stanovených podmínek. 

  

Co se týče požadavku na stanovení pevné částky, taktéž 

v zákoně č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění 

pozdějších předpisům, je stanovena pro náborový příspěvek 

částka v určitém rozpětí.  

 

Bude doplněna důvodová zpráva tak, aby bylo zcela zřejmé, že 

zavedení institutu náborového příspěvku nepředstavuje 

a do budoucna představovat nebude žádné dopady do celkového 

rozpočtu dotčených kapitol a zároveň ani do oblastí výdajů na 

platy a ostatní platby za provedenou práci dotčených kapitol. 

2. Ministerstvo práce 2.1 Vysvětleno 
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a sociálních věcí K § 65 odst. 3 

V navrhovaném znění § 65 odst. 3 písm. a) zákona chybí z hlediska 

započítávání doby trvání služebního poměru pro vznik nároku na 

dovolenou uvedení čerpání mateřské dovolené příslušnice;  je zde pouze 

uvedeno čerpání rodičovské dovolené příslušníka v rozsahu, v němž je 

příslušnici poskytována mateřská dovolená.  Požadujeme navrhované 

znění v tomto směru doplnit. 

 

Příslušnice čerpající mateřskou dovolenou není zařazena 

do zálohy (ať už pro přechodně nezařazené, studující nebo 

neplacené), není tedy pro ni třeba stanovovat výjimku 

[příslušník čerpající rodičovskou dovolenou v rozsahu, v němž 

je příslušnici poskytována mateřská dovolená, je oproti tomu 

zařazen do zálohy neplacené podle § 33 písm. a) zákona, je tedy 

třeba pro něj výjimku výslovně stanovit tak, aby byla tato doba 

započítána pro účely vzniku nároku na dovolenou]. 

 2.2 

K § 112 odst. 2 

Předmětem navrhované úpravy v § 112 odst. 2 zákona je zavedení 

nároku příslušníka na placené náhradní volno, případně na poměrnou 

část základního tarifu, osobního příplatku a zvláštního příplatku za dobu 

služby přesčas, s výjimkou služby přesčas v rozsahu 150 hodin 

v kalendářním roce konané v době zákonem vyhlášených krizových 

stavů, kdy tato plnění nepřísluší. 

S výjimkou služby přesčas v době krizového stavu se nebude nadále 

uvádět skutečnost, že je příslušníkovi stanoven služební příjem 

s přihlédnutím k případné službě přesčas v rozsahu až 150 hodin ročně, 

ačkoliv se ostatní zásady poskytování služebního příjmu nemění včetně 

poskytování základního tarifu, kterým se zohlednění služby přesčas 

původně realizovalo, a který se zřejmě zamýšlí poskytovat v původních 

zvýšených úrovních. V současné době jsou základní tarify platné 

pro příslušníky o 32 % vyšší než platové tarify platné pro zaměstnance 

ve veřejných službách a správě v základní stupnici platových tarifů. 

Nově navrhované poskytování placeného náhradního volna, příp. 

poměrné části základního tarifu, osobního příplatku a zvláštního 

příplatku za službu přesčas, je spolu s poskytováním zvýšeného 

základního tarifu, kterým se dosud mimo jiných režimových vlivů 

(služba v sobotu a v neděli, v noci, ve svátek, v rozdělené směně) 

oceňuje také služba přesčas ve stanoveném rozsahu (až 150 hodin) 

duplicitním oceněním téže věci. 

Je-li toto duplicitní zvýhodnění přesčasové služby vědomým záměrem 

navrhované právní úpravy, požadujeme tuto skutečnost uvést alespoň v 

důvodové zprávě a nevytvářet klamavý dojem, že k službě přesčas 

nebylo dosud ve služebním příjmu příslušníka přihlédnuto. Uvedená 

skutečnost má zásadní vliv na posouzení navrhované úpravy. 

Částečně akceptováno. 

 

Základní tarify příslušníků bezpečnostních sborů jsou určeny 

s přihlédnutím k omezením stanoveným zákonem 

č. 361/2003 Sb. a s ohledem na náročnost služby 

v bezpečnostních sborech, která zahrnuje mimo jiné vysokou 

úroveň smyslové a neuropsychické zátěže a zvýšené riziko 

ohrožení zdraví a života. 

 

Nelze konstatovat, že v uvedeném případě jde o dvojí ocenění 

jedné věci, naopak dojde k narovnání nevyhovujícího stavu, kdy 

jsou stejně odměňování příslušníci, kteří vykonávají 

přesčasovou službu v rozsahu do 150 hodin ročně a příslušníci, 

kteří nevykonávají přesčasovou službu vůbec, neboť u obou je 

stanoven jejich služební příjem s přihlédnutím ke službě přesčas 

bez ohledu na její faktický výkon. 

 

Institutu služby přesčas je takto navrácen jeho standardní účel, 

který je obvyklý také v pracovněprávních vztazích, 

resp. v jiných vztazích upravujících výkon závislé práce. 

 

Důvodová zpráva bude doplněna. 

 2.3 Akceptováno. 
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K § 112 odst. 2 

Z navrhované úpravy ani z jejího zdůvodnění není rovněž zřejmé, jaký je 

rozdíl ve službě přesčas konané v době krizového stavu a ve službě 

přesčas v ostatních případech. Nebude-li doplněno zdůvodnění, proč za 

službu přesčas v době krizového stavu do 150 hodin v kalendářním roce 

nepřísluší náhradní volno, příp. poměrná část základního tarifu, osobního 

příplatku a zvláštního příplatku za službu přesčas a v ostatních případech 

služby přesčas tato plnění přísluší, nelze s navrženou úpravou z důvodu 

nerovného přístupu souhlasit. 

 

Důvodová zpráva bude doplněna. V době vyhlášeného 

krizového stavu je dán natolik významný zájem služby (zájem 

bezpečnostního sboru na včasném a kvalitním plnění úkolů 

bezpečnostního sboru), že je odůvodnitelné, aby tato služba 

přesčas byla již zahrnuta do služebního příjmu. Nebezpečí 

vyvolané krizovým stavem je spojeno se škodami značného 

rozsahu a je takové intenzity, že jej nelze odvrátit běžnou 

činností integrovaného záchranného systému, navrhovaná 

úprava je tedy v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. c) Listiny 

základních práv a svobod.  

3. Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti 

a legislativu 

3.1 

K § 11 

Návrh zavádí v § 11a zkušební dobu v délce 6 měsíců.  Důvodová 

zpráva se odvolává na obdobnou úpravu zkušební doby, jakou stanovuje 

zákon o státní službě nebo zákon o vojácích z povolání. Zákon o státní 

službě však zkušební dobu v délce 6 měsíců stanoví pouze v případě, že 

vybraná osoba nebyla státním zaměstnancem nebo nesložila úřednickou 

zkoušku. 

Považujeme proto za nutné v důvodové zprávě dostatečně přesvědčivě 

vysvětlit, proč byla zvolena zkušební doba právě v délce 6 měsíců, resp. 

co odlišuje povolání příslušníka bezpečnostního sboru natolik, aby se 

úprava zkušební doby odlišovala od zkušební doby zakotvené v zákoně 

o vojácích z povolání (§ 5 odst. 5) a v zákoníku práce (§ 35 odst. 1). 

Akceptováno. 

 

Ministerstvo vnitra na základě praktických zkušeností 

konstatuje, že zkušební doba v délce 3 měsíců není dostatečná 

pro posouzení vhodnosti vykonávat službu. Zkušební doba 

v délce 6 měsíců byla zvolena z důvodu do jisté míry obdobného 

postavení příslušníků bezpečnostních sborů a státních 

zaměstnanců v režimu zákona o státní službě. V obou zákonech 

je zkušební doba navázána na přijetí do služebního poměru, 

nikoliv pak již při nástupu (zařazení, jmenování, resp. 

ustanovení či převedení) na nové služební místo. Důvodová 

zpráva bude v tomto smyslu upravena. 

 3.2  

K § 16 odst. 4 a § 77 odst. 2 

Uvedená ustanovení upravují zákaz diskriminace v přístupu k a výkonu 

služebního poměru příslušníka bezpečnostního sboru. Vymezují přitom 

rovněž důvody, pro které je tato diskriminace zakázána. Přitom se však 

odchylují od důvodů, které jsou vymezeny v hlavním 

antidiskriminačním předpise, tj. antidiskriminačním zákoně, neboť 

neuvádějí důvody věku a zdravotního postižení.  

V oblasti přístupu k a výkonu služebního poměru implementují 

antidiskriminační zákon a zákon o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 

2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání 

a povolání (tzv. rámcová směrnice). Tato směrnice se přitom vztahuje na 

služební poměry příslušníků bezpečnostních sborů (čl. 1 a čl. 3 odst. 1) a 

zakazuje přitom diskriminaci na základě věku i zdravotního postižení (čl. 

Vysvětleno. 

 

Ustanovení § 16 odst. 4 a § 77 odst. 2 zákona zakazují 

diskriminaci z důvodu věku, není tedy jasné, z jakého důvodu se 

v připomínce uvádí, že tato ustanovení neobsahují důvod 

diskriminace, kterým je věk. Obecně lze konstatovat, že též jiné 

zákony obsahují věkovou hranici pro výkon povolání, například 

soudci mohou vykonávat svou funkci do 70 let, obdobně jako 

státní zaměstnanci, členové Nejvyššího kontrolního úřadu pak 

do dovršení 65 let. Tyto zákony, a rovněž zákon č. 361/2003 

Sb., obsahují úpravu, která je v souladu s čl. 26 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod. 

 

Výjimky z působnosti směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. 

listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGU9F9KF)



6 
 

1). Směrnice sice členským státům umožňuje, aby se tyto důvody 

nevztahovaly na ozbrojené síly (čl. 3 odst. 4), ale směrnice sama v 

úvodním ustanovení č. 19 říká, že členské státy musí vymezit rozsah této 

výjimky. Z toho plyne, že tato výjimka nemá být absolutní, ale že má 

zohledňovat potřeby a podmínky jednotlivých činností při výkonu 

služby a rovněž zdravotní stav jednotlivých uchazečů či příslušníků.  

Toto však stávající systém odborného posuzování podle § 15 a 79 

zákona spolu s vyhláškou č. 393/2006 Sb. o zdravotní způsobilosti ne 

vždy plně umožňuje. Vyhláška sice na základě zákonného zmocnění 

stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují 

zdravotní způsobilost pro výkon služby, nicméně některé z těchto 

diagnóz nemusí být přiměřeným důvodem pro omezení či zbavení 

služby (např. diagnóza HIV). Podobné otázky může vyvolat hranice 65 

let v § 41 písm. d) zákona. V těchto případech však současný systém 

neposkytuje příslušníkům bezpečnostních sborů či uchazečům o vstup 

do nich efektivní možnosti obrany skrze systém soudní ochrany před 

diskriminací (§ 10 antidiskriminačního zákona).  

Na druhou stranu to však neznamená, že by automaticky jakékoliv 

odmítnutí či propuštění ze služby z důvodu zdravotního stavu či věku 

bylo automaticky diskriminací na základě zdravotního postižení. 

Uvědomuji si plně náročnost služby v bezpečnostních sborech a nutnost 

dobrého zdravotního stavu u jeho příslušníků. Systém by však měl na 

zákonné úrovni obecně připustit, že k této diskriminaci může dojít anebo 

v souladu se směrnici striktně vymezit jen některé případy (tj. činnosti a 

postavení), kdy k ní dojít nemůže (tj. kdy je nutné vyžadovat perfektní 

zdravotní stav), a tyto řádně odůvodnit. V ostatních případech by zákon 

a prováděcí předpisy měly umožnit individuální posouzení případu, které 

by pak mělo být přezkoumatelné soudem i z hlediska zákazu 

diskriminace. 

 

Požaduji proto do § 16 odst. 4 a § 77 odst. 2 zákona doplnit věk a 

zdravotní postižení jako nový důvod diskriminace a na základě toho pak 

systém zákonného a podzákonného posuzování  zdravotní způsobilosti 

pro službu upravit tak, aby umožňoval individuální posouzení 

zdravotního stavu každého příslušníka bezpečnostního sboru, anebo 

striktně vymezit případy, které nadále nebudou považovány za 

diskriminaci a budou posuzovány paušálně. 

zacházení v zaměstnání a povolání (tzv. rámcová směrnice), 

byly diskutovány při tvorbě zákona, přičemž služba 

v bezpečnostních sborech je natolik specifickou činností 

spojenou s nutností mít adekvátní zdravotní způsobilost, že jsou 

v současnosti stanovené výjimky plně odůvodněné.   

 

Případná kompletní revize systému posuzování zdravotní 

způsobilosti příslušníků značně přesahuje věcný i časový rámec 

předložené novely zákona a může být případně diskutována 

při koncepční novele zákona č. 361/2003 Sb. 

4. Bezpečnostní 4.1  

Obecná připomínka  

Neakceptováno. 
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informační služba  

Bezpečnostní informační služba navrhuje reagovat na skutečnost, 

že v současné době je navrhována změna nařízení vlády č. 304/2014 Sb., 

o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády 

č. 279/2015 Sb., kterou je zaváděna možnost za stanovených podmínek 

určit až dvojnásobný platový tarif vysoce kvalifikovaným specialistům. 

Tím má dojít k spravedlivému odměňování těchto osob, které 

na klíčových služebních místech plní nejsložitější, nejodpovědnější 

a nejnamáhavější služební úkoly, a dále má být posílena schopnost 

veřejné správy získávat a udržet kvalifikované pracovníky v oborech, 

kde v současné době panuje výrazný rozdíl v úrovni odměňování ve 

státní a podnikatelské sféře.  

Uvedené problémy se ovšem netýkají jen správních úřadů, kde státní 

zaměstnanci vykonávají státní službu. Se zcela totožnými problémy se 

potýkají též bezpečnostní sbory, kde je služba vykonávána příslušníky 

podléhajícími zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Problémy 

bezpečnostních sborů nejsou řešeny, naopak hrozí jejich prohloubení, 

když zakotvením výše uvedeného mechanismu pouze v oblasti státní 

služby by se bezpečnostní sbory staly z hlediska finančního odměňování 

ve stanovených profesích nekonkurenčními nejen vůči podnikatelskému 

sektoru, ale též vůči správním úřadům. Zejména jde o odborníky 

v oborech informačních technologií, orientálních jazyků nebo práva. 

Takový stav by byl nekoncepční (odůvodnění obsažené v důvodové 

zprávě lze zcela vztáhnout i na oblast služebního poměru) a přímo by 

popíral všeobecně deklarovanou potřebu posilovat kapacity 

bezpečnostních sborů (včetně personálních) ve současném období  

zhoršující se bezpečnostní situace.  

Proto navrhujeme, aby úprava základních tarifů pro bezpečnostní sbory 

umožňovala obdobnou změnu určení tarifu za srovnatelných podmínek 

(srov. navrhované ustanovení § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb.; 

č.j. předkladatele v eKlep MPSV-2016/132259-522). 

Co se týče novely nařízení vlády č. 304/2014 Sb., jde prozatím 

o návrh, jehož další vývoj nelze předjímat – v případě jeho 

přijetí je možné jej vzít v potaz. 

 

Na prvním místě je však nezbytné vycházet ze specifik 

jednotlivých služebních poměrů. Příslušníci bezpečnostních 

sborů mají například základní dobu služby v rozsahu pouze 37,5 

hodiny týdně, je jim poskytován ve větší míře zvláštní příplatek 

a v současné době jsou základní tarify platné pro příslušníky 

o 32 % vyšší než platové tarify platné pro zaměstnance 

ve veřejných službách a správě v základní stupnici platových 

tarifů. Příslušníkům též náleží výsluhové nároky po skončení 

služebního poměru. Pokud by měl zákon č. 361/2003 Sb. 

obsahovat možnost určit až dvojnásobný tarif vysoce 

kvalifikovaným odborníkům, bylo by vhodné uvažovat 

o zavedení kratší služební doby, popřípadě razantním zvýšení 

základní stupnice platových tarifů a o poskytování výsluhových 

nároků též státním zaměstnancům v režimu zákona 

č. 234/2014 Sb. 

 

K předmětné připomínce bude přihlédnuto při přípravě 

koncepční novely zákona. 

 4.2 

K § 149 odst. 1 písm. a) 

V § 149 odst. 1 písm. a) měl být ve výčtu ustanovení uveden také odkaz 

na § 26 odst. 5: i příslušník zpravodajské služby, který byl povýšen a 

převeden na jiné služební místo, protože to vyžaduje důležitý zájem 

služby, by měl mít nárok na cestovní náhrady stejně jako příslušník, 

který je povýšen a převeden na základě výběrového řízení, u kterého tato 

Akceptováno. 
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možnost je. Toto rozlišení není důvodné; domníváme se, že k němu 

došlo pouhým pochybením v legislativním procesu a máme za to, že je 

namístě tuto chybu, odstranitelnou jednoduchým legislativním zásahem, 

napravit. 

 4.3 

K § 186 odst. 8 

Navrhujeme do tohoto ustanovení doplnit možnost upustit od potrestání 

také v případě jednání, které má znaky přestupku. Také v tomto případě 

jde o nedůvodnou odchylku od zákona o přestupcích, kterou lze 

jednoduše odstranit.   

Neakceptováno. 

Možnost upuštění od uložení správního (kázeňského) trestu je 

obecnou právní úpravou, kterou není nutné zakotvovat 

do zvláštních zákonů, záleží na úvaze správního orgánu, 

zda s přihlédnutím k zákonným kritériím od uložení správního 

trestu upustí. Do zvláštních zákonů se naopak zakotvují řádně 

odůvodněné odchylky od obecné úpravy, zde konkrétně 

spočívající v tom, že od uložení správního (kázeňského) trestu 

upustit nelze. 

 

K předmětné připomínce bude přihlédnuto při přípravě 

koncepční novely zákona. 

 4.4 

K § 192 

Navrhujeme toto ustanovení vypustit a ponechat úpravu obnovy řízení 

na správním řádu. Úprava v zákoně č. 361/2003 Sb. je nevyhovující, 

neumožňuje obnovu řízení z důvodu, že bylo zrušeno rozhodnutí, které 

bylo podkladem pro již pravomocné rozhodnutí, o jehož obnovu jde; 

závažným nedostatkem rovněž je, že není možná obnova řízení z moci 

úřední.  

Případy, kdy je zrušeno „podkladové“ rozhodnutí, je proto v souladu s 

judikaturou Nejvyššího správního soudu nutno řešit cestou přezkumného 

řízení (rozsudek č. j. 3 Ads 51/2012 - 48). 

Neakceptováno. 

 

Předkládaná změna jde nad stanovený rámec novely zákona 

č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů. Připomínka bude vzata v potaz při 

přípravě koncepční novely zákona. 

 

K předmětné připomínce bude přihlédnuto při přípravě 

koncepční novely zákona. 

5. Generální inspekce 

bezpečnostních sborů 

5.1 

K § 15 

V § 15 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které zní: 

„(6) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem 

spravedlnosti, zpravodajskými službami, Generální inspekcí 

bezpečnostních sborů a Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou 

seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní 

způsobilost občana pro výkon služby, obsah lékařských vyšetření, 

náležitosti lékařského posudku a dobu jeho platnosti. 

 

(7) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem 

spravedlnosti a zpravodajskými službami, Generální inspekcí 

Akceptováno. 
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bezpečnostních sborů stanoví vyhláškou osobnostní charakteristiky, 

které jsou předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, 

důvody zjišťování osobnostní způsobilosti, postup při zjišťování 

osobnostní způsobilosti, náležitosti závěru psychologa bezpečnostního 

sboru a postup při přezkumném řízení.“ 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o legislativně technickou úpravu. Při vzniku GIBS nebylo 

do platné právní úpravy zapracováno zohlednění její institucionální 

nezávislosti a samostatnosti, přičemž výkon služby u GIBS má svá 

specifika, která musí být zohledněna i při nastavování speciálních 

parametrů k výkonu služby. 

 5.2 

K § 20a odst. 3 

V § 20a odst. 3 větě první se slovo „využívá“ nahrazuje slovy „může 

využívat“. 

(3) Při obsazování volného služebního místa využívá  může využívat 

ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů evidenci ministerstva o 

příslušnících zařazených v záloze. 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o požadavek změny navazující na rozhodnutí Ústavního soudu 

sp. zn. I. ÚS 1042/15, kdy Ústavní soud v odůvodnění sdělil: 

„Praktickou nezávislost GIBS by podpořilo výraznější zapojení osob, 

které dříve nebyly příslušníky orgánů, které GIBS vyšetřuje.“ 

Vypuštěním slova využívá a nahrazením může využívat, by tak GIBS 

mohla snadněji přijímat občany do služebního poměru, přičemž občan 

musí splňovat veškeré zákonné podmínky pro přijetí do služebního 

poměru. 

Vysvětleno.  

 

Předkládaná změna jde nad stanovený rámec novely zákona 

č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů. Připomínka bude vzata v potaz při 

přípravě koncepční novely zákona, bylo by nutné provést také 

další změny zákona (například § 20a). 

 

Lze se ovšem domnívat, že předmětná dikce daného ustanovení 

nezakládá povinnost Generální inspekce bezpečnostních sborů 

obligatorně obsazovat volná služební místa prostřednictvím 

evidenci ministerstva o příslušnících zařazených v záloze. 

 5.3 

K § 79 odst. 6 a 7 

V § 79 odst. 6 se za slova „zpravodajskými službami“ vkládá čárka 

a slova „Generální inspekcí bezpečnostních sborů“. 

(6) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem 

spravedlnosti, zpravodajskými službami, Generální inspekcí 

bezpečnostních sborů a Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou 

seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní 

způsobilost příslušníka pro výkon služby, druhy, obsah a četnost 

lékařských prohlídek, obsah lékařských vyšetření, náležitosti lékařského 

Akceptováno. 
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posudku a dobu jeho platnosti. 

 

V § 79 odst. 7 se za slovy „Ministerstvem spravedlnosti“ se 

„a“ nahrazuje čárkou a za slova „zpravodajskými službami“ vkládají 

slova „Generální inspekcí bezpečnostních sborů“. 

(7) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem 

spravedlnosti, a zpravodajskými službami a Generální inspekcí 

bezpečnostních sborů stanoví vyhláškou osobnostní charakteristiky, 

které jsou předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, 

důvody zjišťování osobnostní způsobilosti, postup při zjišťování 

osobnostní způsobilosti, náležitosti závěru psychologa bezpečnostního 

sboru a postup při přezkumném řízení. 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o legislativně technickou úpravu. Viz odůvodnění výše 

(pozn.: pravděpodobně jde o odůvodnění k připomínce 5.1). 

 5.4 

K § 189 odst. 3 

V § 189 odst. 3 v poslední větě se slovo „musí“ nahrazuje slovem 

„může“. 

(3) Příslušníkovi musí být před uložením kázeňského trestu dána 

možnost vyjádřit se k věci, navrhovat důkazy a hájit se. Služební 

funkcionář musí může vyslechnout také osobu, která podala podnět k 

zahájení řízení. 

Odůvodnění: 

Služební funkcionář je ze zákona povinen zjistit stav věci, o němž nejsou 

důvodné pochybnosti a k tomu volí vhodné důkazy a v odůvodnění 

rozhodnutí uvede důvody vydání rozhodnutí a z jakých podkladů 

vycházel, etc. V případě, že se jedná o osobu, která podává podnět svým 

jménem např. za někoho druhého, nedokáže pro potřeby řízení 

poskytnout další relevantní skutečnosti a z hlediska procesní ekonomie 

je její obligatorní výslech zbytečný. To samé platí v případě, kdy osoba 

současně s podaným podnětem k zahájení řízení předloží veškeré 

relevantní podklady. 

 

Částečně akceptováno/akceptováno jinak  

 

Stanovení správního uvážení bez jakýchkoli zákonných kritérií, 

při jejichž splnění by měl služební funkcionář povinnost 

vyslechnout osobu, která podala podnět k zahájení řízení, lze 

hodnotit jako rozpor se zásadou zákonnosti, právní jistoty a 

předvídatelnosti práva; z hlediska naplnění těchto zásad a též z 

hlediska zmiňované zásady procesní ekonomie je dle našeho 

názoru vhodnějším řešením ponechat obligatorní výslech, avšak 

omezit jej na určité případy, které v rámci správního uvážení 

vždy posoudí služební funkcionář - bylo by lze uvažovat 

například o doplnění dovětku: jestliže je to ke splnění účelu 

řízení o kázeňském přestupku a uplatnění práv příslušníka, o 

jehož kázeňském přestupku se vede řízení, nezbytné (k tomu 

srov. § 49 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. nebo § 82 odst. 1 

zákona č. 250/2016 Sb.). 

 5.5 

K § 191 odst. 1 a § 193 odst. 1 

V § 191 odst. 1 úvodní části ustanovení za slovo „rozhodnutí“ vkládají 

slova „předsedy vlády“. 

Akceptováno. 
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(1) Proti rozhodnutí předsedy vlády, ministra nebo vládou určeného 

člena vlády je možno podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho doručení. 

Odůvodnění: 

Jedná se o legislativně technické doplnění právní úpravy, kdy předseda 

vlády vystupuje jako služební funkcionář ředitele GIBS. V současnosti 

není tento vztah v rámci institutu rozkladu upraven. 

 

V § 193 odst. 1 na konci textu se tečka nahrazuje čárkou a vkládají slova 

„a jde-li o rozhodnutí služebního funkcionáře Generální inspekce 

bezpečnostních sborů předsedy vlády.“ 

(1) Pravomocné rozhodnutí, o němž se účastník nebo služební 

funkcionář domnívá, že je v rozporu s právními předpisy, přezkoumá 

příslušný ministr, a jde-li o rozhodnutí služebního funkcionáře 

Bezpečnostní informační služby, vládou určený člen vlády, a jde-li 

o rozhodnutí služebního funkcionáře Generální inspekce 

bezpečnostních sborů předseda vlády. 

Odůvodnění: 

Jedná se o legislativně technické doplnění právní úpravy, kdy předseda 

vlády vystupuje jako služební funkcionář ředitele GIBS. V současnosti 

není tento vztah v rámci institutu přezkumného řízení upraven. 

 5.6 

K § 194 

V § 194 se zrušuje celý text ustanovení. 

§ 194 

Poradní komise  

O odvolání (rozkladu), v obnoveném řízení, v přezkumném řízení a o 

námitkách proti služebnímu hodnocení rozhoduje služební funkcionář na 

základě návrhu poradní komise. Členy poradní komise jmenuje a 

pravidla jejího jednání stanoví služební funkcionář, pro kterého poradní 

komise připravuje návrh rozhodnutí. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že návrh poradní komise není závazný a v případě, 

kdy služební funkcionář rozhodne jinak, je třeba se vypořádávat 

v odůvodnění rozhodnutí a pak následně u soudu s tím, proč služební 

funkcionář nevzal v potaz návrh poradní komise. Služební funkcionář 

rozhoduje ve věcech služebního poměru příslušníka nikoliv poradní 

komise. Poradní komise představuje zbytečnou administrativní zátěž 

např. v odvolacím řízení vedoucí k tomu, že se prodlužuje lhůta pro 

rozhodnutí ve věci samé. Za přípravu řádného odůvodnění rozhodnutí je 

Vysvětleno. 

 

Předkládaná změna jde nad stanovený rámec novely zákona 

č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů. Připomínka bude vzata v potaz při 

přípravě koncepční novely zákona. 

 

Poradní komise je tradiční instituce, která napomáhá 

sjednocování rozhodovací praxe. 
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zodpovědný služební funkcionář, který rozhoduje a k přípravě 

rozhodnutí má k dispozici dostatečný aparát právně vzdělaných osob. 

Činností poradní komise jsou jiní příslušníci administrativně zatěžování 

v době služby, kdy by se místo činnosti poradní komise mohli věnovat 

plnění jiných a důležitějších služebních povinností.  

 

6. Odbor 

kompatibility Úřadu 

vlády ČR 

6.1 

Obecně 

Podle našeho názoru není možné ani v důležitém zájmu služby nařizovat 

výkon služby neomezeně, jak činí předkládaný návrh. Zásadním 

rozhodnutím, které se vztahuje na danou věc, je usnesení SD EU C-

52/04 ze dne 14. července 2005 ve věci Feuerwehr Hamburg. V 

předmětném usnesení je uvedeno, že činnosti vykonávané zásahovými 

silami, jako je veřejná služba dotčená v původním řízení, běžně spadají 

do rozsahu působnosti uvedených směrnic, takže čl. 6 směrnice 

2003/88/ES v zásadě brání překročení maximální hranice 48 hodin 

včetně přesčasů stanovené jako maximální týdenní pracovní doba. 

Překročení této hranice je nicméně možné v případech výjimečných 

událostí (jako jsou například přírodní nebo technologické pohromy, 

atentáty, těžké nehody, jejichž závažnost a rozsah vyžadují mimořádná 

opatření), které však navrhovaná právní úprava nespecifikuje. 

Z uvedeného důvodu považujeme maximální omezení rozsahu nařízení 

služby přesčas v souladu se směrnicí 2003/88/ES i dotčenou judikaturou 

SD EU za nutné. 

Akceptováno. 

 

Článek 6 směrnice 2003/88/ES v zásadě nebrání překročení 

maximální hranice 48 hodin včetně přesčasů stanovené jako 

maximální týdenní pracovní doba, stanoví ovšem požadavek, 

aby tato „nepřekračovala průměrnou délku pracovní doby pro 

každé období sedmi dnů včetně přesčasů 48 hodin“.  

 

Přihlédnutí k požadavkům směrnice 2003/88/ES je zajištěno 

ustanoveními o rozvržení doby služby a o době odpočinku (část 

pátá zákona). Ustanovení § 53 odst. 2 písm. d) stanoví, že „Při 

rovnoměrném rozvržení doby služby se doba služby rozvrhuje 

zpravidla na 5 dnů v týdnu tak, aby průměrná doba služby v 

období 2 kalendářních měsíců nepřesahovala základní dobu 

služby v týdnu“, a ustanovení § 53 odst. 3 písm. b), že 

při nerovnoměrném rozvržení doby služby se rozvrhne doba 

služby tak, aby průměrná doba služby za období 3 kalendářních 

měsíců a v odůvodněných případech za období kalendářního 

roku nepřesáhla základní dobu služby v týdnu.“. 

 

Nicméně je možné, též z důvodu právní jistoty, explicitně 

stanovit určité meze pro nařizování práce přesčas.  V důležitém 

zájmu služby bude možné nařídit výkon služby přesčas, přičemž 

celkový rozsah služby přesčas nesmí činit v průměru více 

než 10,5 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 52 

týdnů po sobě jdoucích (další omezení stanoví výše uvedený 

§ 53 v rámci rozvržení služební doby). Při základní době služby 

v týdnu 37,5 hodiny je tak přihlédnuto k textu čl. 6 směrnice 

2003/88/ES, jenž hovoří o tom, že maximální průměrná délka 

pracovní doby nesmí překračovat pro každé období sedmi dnů 

včetně přesčasů 48 hodin. Jestliže bude vyhlášen krizový stav 

nebo ve výjimečných případech ve veřejném zájmu, bude možné 

příslušníkovi nařídit po dobu krizového stavu anebo 
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po nezbytnou dobu ve veřejném zájmu službu přesčas i nad 

navržený rozsah (tyto důvody pro další službu přesčas 

odpovídají stávající praxi a rovněž přihlíží k textu směrnice – 

jde o výjimečné události).  

 

Důvodová zpráva bude doplněna o vztah předkládaného 

materiálu k uvedeným aktům Evropské unie. 

 

 6.2 

Obecně 

Dále požadujeme v návrhu upřesnit, co se považuje ve větě třetí za 

„základní dobu služby v týdnu“ u příslušníka s kratší dobou služby v 

týdnu. S pracovníky na částečný úvazek nesmí být zacházeno podle 

směrnice 97/81/ES méně příznivě než se srovnatelnými pracovníky na 

plný úvazek, pokud to nelze ospravedlnit objektivními důvody 

(ustanovení 4/1), a musí jim být zajištěna stejná odměna za práci stejné 

hodnoty. U příslušníka s kratší dobou služby v týdnu je proto nutné za 

práci přesčas považovat práci nad stanovený rozsah jeho kratší služební 

doby a zajistit, že odměna zaplacená příslušníkům na částečný úvazek a 

příslušníkům na celý úvazek bude za stejný počet odpracovaných hodin 

stejná, což vyžaduje i judikatura SD EU např. v rozsudku C-399/92 a 

další spojené věci ve věci Helmig a další. 

Akceptováno. 

 

Bude provedena změna § 54 zákona, která stanoví, že do služby 

přesčas se nezapočítává služba přesčas u příslušníka s kratší 

dobou služby v týdnu, která nepřesahuje základní dobu služby 

v týdnu. Vzhledem ke skutečnosti, že za výkon standardní 

služby a za výkon služby přesčas náleží zásadně stejný služební 

příjem (za výkon služby přesčas není stanoven žádný příplatek), 

nedochází k nerovnému postavení mezi příslušníky. Z této 

formulace je též jasné, že služba v rozmezí například od 20 

hodin v týdnu do 37,5 hodin týdně bude považována za službu 

přesčas sui generis (ačkoliv tato doba nebude započítávána do 

limitu přesčasové služby), a pro její nařizování tedy bude platit 

omezení, že musí jít o důležitý zájem služby. Zároveň zůstává 

zachována maximální hranice pro nařizování služby přesčas, 

tedy 10,5 hodiny průměrně ve vyrovnávacím období nad 37,5 

hodiny (tak, aby byl dodržen požadavek maximální doby 

přesčas průměrně 48 hodin týdně).  

 

Obecně je v tomto případě s pracovníky (příslušníky) 

na částečný úvazek zacházeno stejně, jako se srovnatelnými 

pracovníky na plný úvazek, postavení příslušníků v této věci se 

jeví jako shodné, je jim zajištěna stejná odměna za práci stejné 

hodnoty.  

 

Co se týče rozdílného stavu oproti zákoníku práce, kdy práci 

přesčas je možné zaměstnancům s kratší pracovní dobou nařídit 

jen s jejich souhlasem, toto možné řešení není pro bezpečnostní 

sbory použitelné, neboť v rámci plnění specifických úkolů v  

působnosti bezpečnostních sborů (vnitřní bezpečnost, záchranné 

práce, apod.) není možné výkon těchto kritických činností – 
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zejména při krizových stavech – z pochopitelných důvodů vázat 

na souhlas příslušníka. Obdobně to platí pro případné poměrné 

zkrácení maximální hranice pro nařizování služby přesčas. 

V případě stanovení některého z těchto omezení by tak mohlo 

dojít k nežádoucímu stavu, kdy kratší doba služby nebude 

příslušníkům bezpečnostních sborů povolována vůbec. 

 

Důvodová zpráva bude doplněna o vztah předkládaného 

materiálu k uvedeným aktům Evropské unie. 

 6.3 

K § 67 

Z návrhu vyplývá, že krácením dovolené z důvodu neschopnosti ke 

službě může dojít ke zkrácení dovolené i pod minimální hranici, kterou 

vyžaduje čl. 7 směrnice 2003/88/ES: „Každý pracovník má nárok na 

placenou dovolenou za kalendářní rok v trvání nejméně 4 týdnů.“. Podle 

§ 65 zákona má příslušník nárok na 6 týdnů dovolené v kalendářním 

roce, již při neschopnosti ke službě v rozsahu šesti měsíců bude ovšem 

dle návrhu jeho nárok zkrácen na 4 týdny dovolené a při nepřítomnosti 

ve službě z důvodu nemoci delší než 6 měsíců bude jeho nárok na 

dovolenou zkrácen pod úroveň 4 týdnů, které vyžaduje směrnice. 

Navrhovaná úprava v tomto není v souladu s ustálenou judikaturou SD 

EU, která vyžaduje, aby minimální doba 4 týdnů dovolené byla dodržena 

i při pracovní neschopnosti pracovníka (např. C-350/06 a C-520/06 ve 

věci Schultz-Hoff nebo C-282/10 ve věci Dominguez).  Nárok 

příslušníka na placenou dovolenou by se měl podle našeho názoru a ve 

světle rozsudku SD EU C-214/10 ve věci KHS AG krátit teprve po 

poskytnutí dostatečného období převoditelnosti. Jak stanoví uvedený 

rozsudek, každé období převoditelnosti musí podstatně překračovat dobu 

referenčního období, za které bylo přiznáno, může tak být oprávněně 

kvalifikováno jako období, po jehož uplynutí placená dovolená za 

kalendářní rok ztrácí svůj pozitivní účinek na pracovníka v podobě 

poskytnutí času na odpočinek a může tedy zaniknout.  Pro upřesnění je 

možné dodat, že období převoditelnosti v délce šesti měsíců (což v 

podstatě odpovídá předloženému návrhu) bylo ve věci Schultz-Hoff 

shledáno jako nedostatečné, SD EU naopak jako dostatečné období 

převoditelnosti uznal ve věci KHS AG období patnácti měsíců. Nutno 

tedy konstatovat, že v navrhovaném případě není dosaženo souladu s 

judikaturou SD EU.    

Vysvětleno, částečně akceptováno. 

 

Podle našeho názoru není ustanovení § 67 se směrnicí 

2003/88/ES v rozporu. Personální působnost citované směrnice 

je upravena v jejím čl. 1 bod 3, který odkazuje na čl. 2 bod 2 

směrnice 89/391/EHS, dle kterého se tato směrnice nevztahuje 

na činnost určitých veřejných služeb, například ozbrojených sil 

nebo policie, nebo na určité činnosti civilní ochrany, jejichž 

zvláštní povaha odporuje této směrnici. Přesto navrhovaná 

úprava zákona k předmětné směrnici přihlíží. Minimální 4 týdny 

dovolené v kalendářním roce se bezpochyby týkají standardní 

situace, kdy je zaměstnanec zaměstnán po celý kalendářní rok. 

Opačný výklad by vedl k nepravděpodobnému závěru, že 

zaměstnanec, jenž vykonával práci například po dobu 1 měsíc 

v kalendářním roce, by měl nárok na 4 týdny dovolené (v této 

souvislosti je třeba pro srovnání zmínit též institut dovolené za 

odpracované dny obsažený v zákoníku práce). 

 

Citované rozsudky Evropského soudního dvora pak podle všeho 

neřeší případy upravené v navrhovaném § 67, ale případy, kdy 

zaměstnanci již vznikl nárok na dovolenou, avšak z důvodu 

nemoci ji nemohl čerpat – kupříkladu zaměstnanec odpracoval 

11 měsíců v roce 2015 (nečerpal přitom dovolenou) a následně 

byl více než rok nemocen bez možnosti dovolenou čerpat. 

 

V neposlední řadě je třeba konstatovat, že v uvedeném případě 

nedochází ke změně stávajícího stavu a na obdobném principu je 

stavěn institut krácení dovolené též v zákoníku práce. 

 

Důvodová zpráva bude doplněna o vztah předkládaného 
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materiálu k uvedeným aktům Evropské unie. 

7. Nejvyšší správní 

soud 

7.1 

Obecná připomínka k návrhu zákona:  

Podle předkládací zprávy i podle obecné části důvodové zprávy k návrhu 

předkládaného zákona je základním prvkem navrhované změny právní 

úpravy služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů zrušení 

povinnosti těchto příslušníků, odsloužit až 150 hodin ročně služby 

přesčas, a to bez nároku na (další) příjem za tuto službu. Děje se tak, jak 

vyplývá z důvodové zprávy k návrhu předkládaného zákona a dalších 

doprovodných dokumentů, mimo jiné v reakci na judikaturu správních 

soudů, které opakovaně a ve vztahu k příslušníkům různých 

bezpečnostních sborů konstatovaly, že tuto povinnost je možno 

příslušníkům bezpečnostních sborů ukládat toliko ke zvládnutí 

mimořádných a nepředvídatelných okolností, nikoliv s ní například 

počítat při stanovování počtu služebních míst a jejich obsazování. 

Důvodová zpráva obsahuje celkem odpovídající přehled této judikatury, 

vesměs Nejvyššího správního soudu. 

Nutno připomenout, že nejen Ústavní soud (jak správně uvádí důvodová 

zpráva), ale ani Nejvyšší správní soud neshledal problematickou 

samotnou právní úpravu povinnosti služby přesčas. Jako problematickou 

byl opakovaně shledán způsob aplikace této právní úpravy služebními 

funkcionáři. 

Je tedy zcela věcí předkladatele jakožto ústředního správního úřadu, do 

jehož kompetence spadá koordinace v oblasti služebního poměru 

příslušníků veřejných bezpečnostních sborů a její náležitá právní úprava, 

zda zabezpečí řádnou aplikaci stávající právní úpravy v souladu s právy 

příslušníků bezpečnostních sborů, nebo se ji rozhodne změnit. I podle 

argumentace předestřené v důvodové zprávě jej k navrženému řešení 

vedly spíše důvody politické než právní. 

 

Na druhou stranu, předložený návrh zákona takto deklarovaným cílům 

vůbec neodpovídá. Neodstraňuje totiž samotnou povinnost konat službu 

přesčas v rozsahu 150 hodin (jak by plynulo z výše uvedeného), ale 

toliko časové omezení této povinnosti. Nadále tedy povinnost konat 

službu přesčas trvá, a to dokonce bez jakéhokoliv omezení (viz bod 12. 

novely k § 54 zákona a příslušný bod zvláštní části důvodové zprávy).  

To, co se mění, je nově přiznaný nárok na odměnu za službu přesčas, s 

Akceptováno. 

 

Důvodová zpráva bude v uvedeném smyslu upravena. 
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výjimkou služby přesčas v rozsahu do 150 hodin za krizových stavů. 

 

Nejvyšší správní soud požaduje odstranit uvedený rozpor mezi 

jednotlivými dokumenty předkládaného návrhu.                                             

 7.2 

K bodu 12 (§ 54):  

Podle poslední věty navrhovaného znění se „U příslušníka s kratší dobou 

služby v týdnu se za službu přesčas nepovažuje služba, která nepřesahuje 

základní dobu služby v týdnu.“ Jakkoliv se jedná o identické znění s 

poslední větou § 54 odst. 3 v dosavadním znění zákona, vyvolává 

nežádoucí interpretační nejasnosti: 

a) pokud se totiž touto základní dobou služby rozumí podle § 52 

odst. 1 zákona doba 37,5 hodiny týdně, znamenalo by to, že takovému 

příslušníku není poskytována odměna za přesčas v délce rozdílu mezi 

jemu povolenou kratší dobou služby v týdnu a základní dobou služby v 

týdnu; to by však bylo v rozporu s obecnými principy spravedlivé 

odměny za práci a zákazu diskriminace (zakotvenými též v § 112 odst. 3 

zákona); 

b) pokud by se snad základní dobou služby u příslušníka s 

povolenou kratší dobou služby rozuměla tato jemu povolená kratší doba 

služby, neměla by citovaná věta žádný smysl, neboť by nestanovovala 

pravidlo odlišné od věty předchozí („Za službu přesčas se považuje 

služba vykonávaná nad základní dobu služby v týdnu mimo rámec 

směn.“).   

Důvodová zpráva k této otázce mlčí, takže nemůže sloužit jako 

interpretační vodítko pro řešení popsaného problému.  

 

Nejvyšší správní soud požaduje odstranit uvedenou interpretační 

nejasnost úpravou textu návrhu, případně i v důvodové zprávě.               

Vysvětleno, částečně akceptováno. 

 

Bude provedena změna § 54 zákona, která stanoví, že do služby 

přesčas se nezapočítává služba přesčas u příslušníka s kratší 

dobou služby v týdnu, která nepřesahuje základní dobu služby 

v týdnu. Vzhledem ke skutečnosti, že za výkon standardní 

služby a za výkon služby přesčas náleží zásadně stejný plat 

(bez ohledu na kratší služební dobu), nedochází k nerovnému 

postavení mezi příslušníky. Z této formulace je též jasné, 

že služba v rozmezí například od 20 hodin v týdnu do 37,5 

hodin týdně bude považována za službu přesčas a pro její 

nařizování bude platit omezení, že musí jít o důležitý zájem 

služby. Zároveň zůstává zachována maximální hranice pro 

nařizování služby přesčas, tedy 10,5 hodiny průměrně ve 

vyrovnávacím období nad 37,5 hodiny (tak, aby byl dodržen 

požadavek maximální doby přesčas průměrně 48 hodin týdně).  

 

Obecně je v tomto případě s pracovníky (příslušníky) na 

částečný úvazek zacházeno stejně, jako se srovnatelnými 

pracovníky na plný úvazek, postavení příslušníků v této věci se 

jeví jako shodné, je jim zajištěna stejná odměna za práci stejné 

hodnoty. Při nařizování služby přesčas je třeba respektovat 

skutečnost, že je možné takto činit pouze v důležitém zájmu 

služby. 

 

Důvodová zpráva bude doplněna o vztah předkládaného 

materiálu k uvedeným aktům orgánů Evropské unie. 

8. Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

8.1 

Obecně ke zkušební době 

ČMKOS zásadně nesouhlasí se zavedením zkušební doby a požaduje 

proto vypustit bez náhrady body 1, 8, 10, 11 a 23 a příslušně upravit také 

text § 135a v bodu 20.  

 

Odůvodnění:  

V obecné části důvodové zprávy se zavedení zkušební doby odůvodňuje 

Připomínka změněna na doporučující. 

 

V současné době je sice možné propustit příslušníka 

ve služebním poměru na dobu určitou v průběhu delší doby 

(tedy po dobu 3 let od vzniku služebního poměru), avšak jen 

při splnění specifických podmínek obsažených v § 42 odst. 3 

zákona, nelze tedy souhlasit s tvrzením, že tato úprava je 

mnohem přísnější, než je tomu u jiných zákonů upravujících 
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pouze tím, že je již tento institut obsažen ve služebních zákonech 

upravujících postavení státních zaměstnanců a vojáků z povolání, tedy 

v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 

předpisů, a v zákoně č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění 

pozdějších předpisů. Dále se uvádí, že je v současné době velmi obtížné 

propustit nově přijatého příslušníka, u kterého se již během prvních 

měsíců trvání služebního poměru ukáže, že nemá pro výkon služby 

potřebné předpoklady. Z uvedeného vyplývá, že se přepokládá, že 

hlavním důvodem pro propuštění příslušníka ze služebního poměru ve 

zkušební době by mělo být především to, že příslušník nemá k výkonu 

služby potřebné předpoklady.  

 

V důvodové zprávě není přihlédnuto k nikoli bezvýznamné skutečnosti, 

že příslušník je zpravidla po dobu 6 měsíců po přijetí do služebního 

poměru v základní škole. Konstatovat v takové situaci, že se nehodí pro 

službu, je značně problematické. 

 

Není jasné, jak by měl služební funkcionář v prvních 6 měsících 

služebního poměru u nově přijatého příslušníka dospět k závěru, že tento 

příslušník nesplňuje pro výkon služby potřebné předpoklady, když má 

podle § 203 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. právo zpracovat služební 

hodnocení na příslušníka až tehdy, když příslušník v hodnoceném 

období vykonával službu déle než 6 měsíců. 

 

Také ve zvláštní části v odůvodnění bodu 1 (§ 11a) se uvádí, že v 

současné době nelze příslušníka přijatého na dobu určitou propustit z 

toho důvodu, že se pro službu u bezpečnostních sborů vzhledem ke 

svým fyzickým nebo psychickým dispozicím nehodí a je nutné vyčkat 

na uplynutí doby určité. S tímto odůvodněním však nelze souhlasit. I 

příslušník ve služebním poměru na dobu určitou musí být ze služebního 

poměru propuštěn podle § 42 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., tedy ze 

stejných důvodů jako příslušník ve služebním poměru na dobu 

neurčitou, a dále musí být také propuštěn z důvodů uvedených v § 42 

odst. 3 citovaného zákona, a to jestliže 

a) služební místo, na něž byl ustanoven, bylo zrušeno v důsledku 

organizačních změn a příslušníka nelze ustanovit na jiné služební místo, 

b) mu zanikla platnost osvědčení, je-li osobou určenou ke styku s 

utajovanými informacemi, a nelze jej ustanovit na jiné služební místo, 

nebo 

výkon závislé práce. Praxe si ovšem vyžádala možnost využít 

institut zkušební doby, přičemž propuštění ve zkušební době je 

možné bez uvedení důvodu, avšak pouze po limitovanou dobu 

6 měsíců – obdobně jako je tomu v zákoně o státní službě. 

 

Již po tuto dobu je možné získat informace o způsobilosti 

příslušníka k výkonu služby, a to bez ohledu na skutečnost, zda 

je zpracováno služební hodnocení. 

 

Institut zkušební doby byl obsažen již v zákoně č. 186/1992 Sb., 

a to v délce 12 měsíců, přičemž zde rovněž bylo vydáváno 

rozhodnutí (o zrušení služebního poměru). Dle dostupných 

informací toto ustanovení nečinilo závažnější potíže. 

 

Ustanovení § 77 odst. 10 zákona (zákaz diskriminace) není 

zavedením institutu zkušební doby nikterak dotčeno. 

 

Pokud jde o namítanou nepřezkoumatelnost rozhodnutí, jež 

nebude odůvodněno, lze uvést srovnání se zákonem o státní 

službě, kde nedochází k problémům. Taktéž v případě § 16 

odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb. se důvody nepřijetí 

do služebního poměru nesdělují a nepůsobí to v praxi problém. 
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c) dosáhl neuspokojivých výsledků ve výkonu služby podle závěru 

služebního hodnocení. 

 

Je sice možné souhlasit s tím, že příslušníkovu osobnostní způsobilost 

nelze hodnotit ve služebním hodnocení, avšak podle vyhlášky č. 

487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro 

výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů, má 

služební funkcionář právo kdykoliv požádat psychologa bezpečnostního 

sboru o zjištění osobnostní způsobilosti příslušníka, přičemž důvodem 

zjišťování osobnostní způsobilosti je mimo jiné i jednání příslušníka, na 

jehož základě se lze domnívat, že příslušník je osobnostně nezpůsobilý k 

výkonu služby v bezpečnostním sboru, nebo jednání příslušníka, na 

jehož základě se lze domnívat, že příslušník je osobnostně nezpůsobilý k 

výkonu služby na služebním místě v rámci bezpečnostního sboru, pro 

které je stanoven jiný zvláštní požadavek osobnostní  

způsobilosti. 

 

Na základě výše uvedeného jsme proto přesvědčeni, že zákon č. 

361/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má daleko přísnější úpravu 

pro propouštění příslušníků ve služebním poměru na dobu určitou, než je 

právní úprava v zákoně o státní službě nebo v zákoně o vojácích z 

povolání, neboť mohou být propuštěni po celou dobu, kdy trvá služební 

poměr na dobu určitou, tedy až po dobu 3 let. Náročnější je tato úprava 

pouze v tom, že je nutné uvést důvod propuštění. Není ovšem také jasné, 

jak by měl služební funkcionář v prvních 6 měsících služebního poměru 

u nově přijatého příslušníka dospět k závěru, že tento příslušník 

nesplňuje pro výkon služby potřebné předpoklady, když má podle § 203 

odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. právo zpracovat služební hodnocení na 

příslušníka až tehdy, když příslušník v hodnoceném období vykonával 

službu déle než 6 měsíců. 

 

Zavedení zkušební doby a propouštění příslušníků ve zkušební době bez 

uvedení důvodů by přineslo podle našeho názoru řadu problémů při 

aplikaci tohoto institutu. Vzhledem k tomu, že propuštění příslušníka 

podléhá řízení ve věcech služebního poměru a vydává se správní 

rozhodnutí, nebude toto rozhodnutí, protože v něm nebudou uvedeny 

důvody propuštění, splňovat požadavky § 181 zákona č. 361/2000 Sb., a 

proto bude toto rozhodnutí nepřezkoumatelné. 
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Podle § 180 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb. je služební funkcionář 

povinen zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v 

rozsahu, který je nezbytný pro jeho rozhodnutí, a za tím účelem si opatřit 

potřebné podklady pro rozhodnutí. Účastník má v řízení právo podle § 

174 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb. nahlížet do spisu a pořizovat si z něj 

výpisy, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení. Dále 

má právo na poskytnutí informací o řízení potřebných k hájení svých 

práv a oprávněných zájmů, má právo vyjádřit v řízení své stanovisko, 

klást otázky svědkům a znalcům, a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí 

k jeho podkladům, ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich 

doplnění. Tato práva totiž zákon v případě řízení o propuštění ze 

služebního poměru ve zkušební době nijak neomezuje a zřejmě ani 

omezovat nemůže. 

  

Zkušební doba je sice upravena v zákoníku práce, ale v tomto případě se 

jedná o smluvní vztah, proto není problém jednostranně tento vztah 

ukončit i bez uvedení důvodů. Ovšem v zákoně č. 221/1999 Sb., o 

vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, i v zákoně č. 

234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, se zakládá 

služební poměr správním rozhodnutím, proto považujeme zejména 

zrušení tohoto vztahu bez uvedení důvodu, a především pak v případě 

zákona č. 234/2014 Sb. zrušení služebního poměru ve zkušební době 

pouhým oznámením o zrušení služebního poměru za značně 

problematické ve vztahu k právnímu řádu České republiky. Navíc 

propouštění příslušníků ve zkušební době bez uvedení důvodů může 

zakrývat jiný skutečný důvod, který by ale byl porušením zákona ze 

strany bezpečnostního sboru. Máme na mysli například § 77 odst. 10 

zákona č. 361/2003 Sb., tedy, že bezpečnostní sbor nesmí postihovat 

příslušníka nebo jej znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem 

domáhá svých práv a nároků, které pro něj vyplývají ze služebního 

poměru, nebo nyní nově navrhovaný odstavec 11 týkající se ochrany 

oznamovatele podezření na protiprávní jednání (viz návrh zákona, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů 

podezření na protiprávní jednání, který je nyní rozeslán do 

meziresortního připomínkového řízení). 

 

Dalším důvodem, proč není možné souhlasit s propouštěním příslušníků 

ve zkušební době bez uvedení důvodu, je skutečnost, že pro přijetí do 

služebního poměru k bezpečnostnímu sboru musí občan splnit zdravotní, 
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osobnostní a náročné testy na fyzickou způsobilost, což pro bezpečnostní 

sbor představuje jistě nemalé náklady. Proto jsme přesvědčeni, že při 

propouštění příslušníka, byť je ve služebním poměru na dobu určitou, by 

měl být vždy uveden důvod propuštění. A to současná právní úprava v 

zákoně č. 361/2003 Sb. splňuje. 

 

Pokud bude přes zásadní odmítavé stanovisko ĆMKOS institut zkušební 

doby v návrhu zachován, požadujeme  

 

1) v § 42 vypustit odstavec 3, neboť by se stal nadbytečným, 

respektive až diskriminačním, ve vztahu k zákonu o vojácích z povolání 

nebo k zákonu o státní službě, neboť podle uvedeného ustanovení je 

možné propustit příslušníka přijatého na dobu určitou po celou dobu, 

tedy dobu až 3 let.. 

2) doplnit do § 17 odst. 1 nové písmeno i) následujícího znění: „i) 

zkušební době.“, neboť ustanovení o zkušební době musí být obsaženo 

ve výroku rozhodnutí o přijetí do služebního poměru.  

 

V neposlední řadě požadujeme doplnit do důvodové zprávy, zda již byl 

tento institut podle zákona o vojácích z povolání nebo podle zákona o 

státní službě aplikován a s jakým výsledkem. Odůvodňovat zavedení 

zkušební doby v podstatě pouze tím, že je tato úprava uvedena i v jiných 

zákonech, považujeme za zcela nedostatečné.  

 8.2 

Nad rámec § 22 odst. 2 až 4 

 Za bod 4 požadujeme vložit nový bod 4a, který zní: 

„4a. V § 22 odst. 2 a 3 se slovo „velmi“ zrušuje.  

 

Odůvodnění: 

Dosavadní požadavek na služební hodnocení se závěrem, že dosahuje 

alespoň velmi dobrých výsledků při výkonu služby je zneužíváno pro 

účelové a úmyslné zablokování služebního postupu příslušníků. 

Nejasnost hodnotících kritérií, benevolence v známkování jednotlivých 

oblastí a absence řádného odůvodnění tomu efektivně napomáhají. Podle 

našeho názoru proto postačuje služební hodnocení se závěrem, že 

dosahuje dobrých výsledků při výkonu služby. 

 

V § 22 v nově navrženém odstavci 4 požadujeme slova „velmi dobrých 

výsledků“ nahradit slovy „dobrých výsledků“.  

Neakceptováno. 

 

Předkládaná změna jde nad stanovený rámec novely zákona 

č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů. Připomínka bude vzata v potaz 

při přípravě koncepční novely zákona. 

 

Možnost zrychleného služebního postupu musí být s ohledem 

na prvky kariérního systému vázána na přísnější parametry, 

než pouhé dosahování „dobrých výsledků“. 

 

Pokud by byly argumenty o benevolenci ve známkování 

a nejasnosti hodnotících kritérií přijaty, byl by zpochybněn 

systém služebního hodnocení jako celek a na přísnosti 

požadavků by dále nezáleželo. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGU9F9KF)



21 
 

Odůvodnění: 

I v tomto případě by mohl být dosavadní požadavek na služební 

hodnocení se závěrem, že dosahuje alespoň velmi dobrých výsledků při 

výkonu služby, zneužíván pro účelové a úmyslné zablokování 

služebního postupu příslušníků. Nejasnost hodnotících kritérií, 

benevolence v známkování jednotlivých oblastí a absence řádného 

odůvodnění tomu efektivně napomáhají. Podle našeho názoru proto 

postačuje služební hodnocení se závěrem, že dosahuje dobrých výsledků 

při výkonu služby. 

 8.3 

K § 42 odst. 5 

Požadujeme, aby bod 9. zněl takto:  

„9. V § 42 odst. 5 se slova „v odstavci 1 písm. b) až d) a písm. f)“ 

nahrazují slovy „v odstavci 1 písm. b), c), a f)“.  

 

Odůvodnění: 

Nahrazení dvouměsíční lhůty pro doručení rozhodnutí o propuštění 

slovy „bez zbytečného odkladu“ je nepřijatelné. Podle ustanovení § 209 

zákona o služebním poměru se jedná o lhůtu propadnou. Ta nemůže být 

vymezena tímto způsobem.  Pochopit lze zrušení dvouměsíční lhůty u 

propuštění z důvodu uvedeného v § 42 odst. 1 písm. c) zákona o 

služebním poměru. Zcela nepochopitelné je zrušení této subjektivní 

lhůty u propuštění pro porušení služebního slibu, kde zákon nevyžaduje, 

aby bylo vedeno řádné řízení ve věcech služebního poměru. Význam 

předmětné lhůty je zřejmý. Dlouhodobá právní nejistota příslušníka, zda 

setrvá ve služebním poměru nebo bude propuštěn, není jen na újmu jeho 

samotného, ale i na újmu jeho výkonu služby.  

 

Nelze souhlasit s odůvodněním tohoto novelizačního bodu. Dvouměsíční 

subjektivní lhůta pro doručení rozhodnutí o propuštění nemá žádnou 

souvislost s novelizovaným ustanovením § 190 odst. 8 zákona o 

služebním poměru. Řízení o věci vrácené v odvolacím řízení 

prvoinstančnímu orgánu je pokračováním původního řízení. Je logické, 

že nemůže dojít k prekluzi 2měsíční lhůty stanovené pro původní 

prvoinstanční řízení. 

 

Vzhledem k uvedenému požadujeme jak shora uvedeno. 

Neakceptováno  

Jedná se o stanovení lhůty podle § 71 odst. 1 správního řádu, 

která naopak přispívá k právní jistotě a předvídatelnosti práva 

pro příslušníka, kterému bude rozhodnutí doručeno bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do uplynutí zákonem stanovené 

lhůty ode dne vzniku důvodu pro propuštění. Po vrácení věci 

odvolacím orgánem prvostupňovému orgánu k vydání nového 

rozhodnutí původní řízení sice pokračuje, neboť o něm nebylo 

pravomocně rozhodnuto, avšak reálně nelze po tomto vrácení 

dodržet dvouměsíční subjektivní lhůtu, která běží ode dne, kdy 

služební funkcionář zjistil porušení povinností. 

 8.4 

Nad rámec – § 54a, § 112 odst. 5, § 113, § 121 § 128 odst. 1 a § 132 

Akceptováno. 
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(ke službě ve svátek). 

 

1. § 54 

Požadujeme doplnit předložený návrh o bod 12a, který zní: 

„12a. Za § 54 se vkládá nový § 54a, který spolu s poznámkou pod čarou 

č. 29a) zní: 

 

„§ 54a 

Služba ve svátek 

(1) Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadne nepřetržitý 

odpočinek v týdnu a svátky29a). 

 

(2) Příslušníkovi lze ve svátek nařídit pouze výkon služby, kterou nelze 

vykonat v obvyklý den služby, zejména při zajištění nepřetržitého 

režimu služby na služebnách bezpečnostního sboru.“.   

 

29a) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a 

o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

2. Za bod 15 požadujeme vložit nový bod 15a, který zní: 

„15a. V § 112 se doplňuje odstavec 5, který zní:  

„(5) Příslušníkovi, který vykonával službu ve svátek, mimo dny 

pracovního klidu, přísluší za tuto službu náhradní volno, kdy se mu 

služební příjem nekrátí. V případě, že příslušníkovi nebude umožněno 

čerpání náhradního volna v následujících třech měsících, přísluší mu 

příplatek ve výši poměrné části přiznaného základního tarifu, osobního 

příplatku, zvláštního příplatku a příplatku za vedení, který připadá na 

každou tuto hodinu služby bez služby přesčas v kalendářním měsíci, v 

němž službu konal.“.“. 

 

3. Požadujeme nahradit bod 17. textem následujícího znění: 

„17. V § 113 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se 

písmena g) a h), která znějí: 

„g) služební příjem za službu přesčas a 

  h) příplatek za službu ve svátek.“.  

 

Odůvodnění k bodům 1 až 3:   

Jak již bylo dříve avizováno, nelze nadále akceptovat poskytování 

Argumenty uvedené k předmětné problematice jsou relevantní, 

návrh bude po nezbytných legislativně technických úpravách 

do novely zákona zapracován. 
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služebního příjmu za výkon služby a ne-výkon služby v době svátků u 

různých skupin příslušníků odlišně. S přidáváním státních svátků se 

postupně rozevírají nůžky se skutečně odpracovaným fondem pracovní 

doby mezi příslušníky s rovnoměrně rozvrženou dobou služby a 

příslušníky s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby. Za extrémní lze 

považovat stav, kdy rozdíl v počtu skutečně odpracovaných hodin za 

kalendářní rok 2016 dosahuje 96 hodin, v neprospěch příslušníků s 

nerovnoměrně rozvrženou dobou služby oproti příslušníkům s 

rovnoměrně rozvrženou dobou služby. Přidá-li se k tomu ještě paradox, 

že příslušník s rovnoměrně rozvrženou dobou služby ve svátek 

nepracuje, ale přesto je mu přiznám služební příjem, což je v pořádku, a 

na druhou stranu příslušník s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby, 

aby mu byl, přiznám služební příjem také, musí tento svátek odpracovat, 

což je logické, ale že se tak koná bez jakékoli další kompenzace, už 

logické není. To, že jedna skupina příslušníků neodpracuje 96 hodin ve 

výkonu služby a dostane za tyto neodpracované hodiny služební příjem a 

druhá skupina tyto hodiny musí odpracovat v přímém výkonu služby, 

aby jim byl poskytnut služební příjem, lze oprávněně považovat za 

diskriminační zacházení. Při stejné výši služebního přijmu je jedna 

skupina příslušníků zvýhodňována, oproti druhé, kratším skutečně 

odpracovaným fondem pracovní doby. Z důvodu maximální anulace této 

diskriminace se navrhuje doplnění celého odstavce 5. Tento návrh 

doplnění se týká pouze svátků připadajících na dny výkonu služby 

příslušníků s rovnoměrně rozvrženou dobou služby (pondělí až pátek). 

     

Další argument k vložení tohoto odstavce je skutečnost, kdy příslušník s 

rovnoměrně rozvrženou dobou služby nemusí na den státního svátku 

čerpat dovolenou, a to z pochopitelného důvodu, čerpá volno s náhradou 

služebního příjmu stanovené pro státní svátek. Na druhou stranu 

příslušník s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby musí, v případě 

čerpání volna ve svátek, na který mu připadne výkon služby, čerpat v 

tento den dovolenou, protože mu v současnosti nepřísluší ve svátek 

služební volno s náhradou služebního příjmu. V samotném důsledku 

vede takto zavedený systém k nerovnostem mezi skupinami příslušníků 

a to tak, že příslušníci s rovnoměrně rozvrženou dobou služby získávají 

např. v roce 2016 devět dní volna navíc k dovolené, na druhou stranu 

příslušníci s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby, ne jen že toto 

volno navíc nemají, ale v případě potřeby čerpat volno ve svátek, je jim 

de facto krácena dovolená. 
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Myslíme si, že vložením výše uvedeného odstavce, by se všechny 

uvedené nerovnosti minimalizovaly na únosnou míru. Zůstala by nutnost 

čerpat dovolenou v případě potřeby, u příslušníků s nerovnoměrně 

rozvrženou dobou služby, pouze ve svátek připadající na dny pracovního 

klidu. Bylo by tímto odstraněno až diskriminační prostředí mezi 

skupinami příslušníků. 

 

4. Požadujeme, aby do návrhu novely byl doplněn bod 18a, který zní: 

„18a. § 121 zní: 

„§ 121 

Náhradní volno nebo příplatek za službu ve svátek 

       

      (1) Příslušník má nárok na náhradní volno za každou hodinu služby 

ve svátek. Neposkytne-li bezpečnostní sbor příslušníkovi náhradní volno 

v době 3 kalendářních měsíců po výkonu služby přesčas, má příslušník 

nárok na příplatek ve výši 25 % průměrného služebního příjmu, a jde-li 

o dny pracovního klidu na příplatek ve výši 50 % průměrného 

služebního příjmu.“. 

 

Odůvodnění:  

Zákon o služebním poměru neobsahuje definici dne pracovního klidu, 

přestože tento pojem užívá v § 126, který upravuje poskytování odměny 

za služební pohotovost. Důsledkem absence tohoto ustanovení je to, že 

vedoucí příslušníci považují za dny pracovního klidu pouze sobotu a 

neděli. 

 

Návrh v souladu s požadavkem Evropské sociální charty výslovně 

zakotvuje možnost prolomení zákazu práce (služby) ve svátek nařízením 

služby, kterou nelze vykonat v době pracovních dnů (obvyklých dnů 

služby).  

 

V souladu s chartou se zakotvuje také kompenzace za službu ve svátek 

ve formě náhradního volna nebo příplatku za svátek, obdobně jako 

v ostatních zaměstnaneckých zákonech (zákon č. 221/1999 Sb., o 

vojácích z povolání, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákon č. 

234/2014 Sb., o státní službě). 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGU9F9KF)



25 
 

 

5. „19c. V § 128 odst. 1 se slova „sobotu, neděli nebo svátek“ 

nahrazují slovy „den pracovního klidu“.  

 

Odůvodnění: 

V bodě 19c (legislativní úprava § 128 odst. 1) požadovaná změna 

reaguje na nové znění § 54a odst. 1 zákona. 

  

6. 19d. § 132 včetně nadpisu zní: 

 

                                          „§ 132 

Postup při poskytování služebního příjmu za službu přesčas, 

příplatku za službu ve svátek a odměny za služební pohotovost 

 

 Při poskytování služebního příjmu za službu přesčas, příplatku 

za službu ve svátek a odměny za služební pohotovost sčítá bezpečnostní 

sbor celkovou dobu výkonu služby přesčas, celkovou dobu výkonu 

služby ve svátek a celkovou dobu služební pohotovosti, kterou příslušník 

konal v kalendářním měsíci, a po samostatném sečtení těchto dob 

poskytne služební příjem nebo odměnu pouze za celé hodiny.“.  

 

Odůvodnění: 

V bodě 19d (§ 132) je nezbytné v souvislosti se zavedením poskytování 

příplatku za službu ve svátek upravit a legislativně precizovat ustanovení 

o postupu při poskytování služebního příjmu a odměny za služební 

pohotovost v uvedených případech. 

 

 8.5 

K § 67 

Z důvodu jednoznačnosti a srozumitelnosti požadujeme zapracovat text 

bodu 13 do bodu 14 následovně: 

„14. § 67 včetně nadpisu zní: 

 

„§ 67 

Krácení dovolené 

 

(1) Příslušníkovi, který nevykonával službu v kalendářním roce, za který 

Akceptováno. 

 

Návrh bude po nezbytných úpravách do novely zapracován. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGU9F9KF)



26 
 

se mu dovolená poskytuje, se z důvodu neschopnosti ke službě, s 

výjimkou neschopnosti vzniklé v důsledku služebního úrazu nebo 

nemoci z povolání a nařízené karantény vzniklé v souvislosti s výkonem 

služby, krátí dovolená za prvních 90 dnů neschopnosti ke službě o jednu 

dvanáctinu výměry dovolené a za každých dalších 30 dnů neschopnosti 

ke službě o další jednu dvanáctinu výměry dovolené.  

 

(2) Příslušníkovi, který nevykonával službu v kalendářním roce, za který 

se mu dovolená poskytuje, se z důvodu zařazení do zálohy pro 

přechodně nezařazené, zálohy pro studující nebo zálohy neplacené, s 

výjimkou zařazení do zálohy neplacené z důvodů čerpání rodičovské 

dovolené poskytnuté příslušníkovi v rozsahu, v němž je příslušnici 

poskytována mateřská dovolená, z důvodu zproštění výkonu služby, 

jestliže mu nebyl doplacen služební příjem, a výkonu vazby, krátí 

dovolená za každých zameškaných 30 dnů o jednu dvanáctinu výměry 

dovolené. 

 

(3) Doba uvedená v odstavci 1 a 2 se počítá na kalendářní dny a v 

kalendářním roce se sčítá. 

 

(4) Příslušník je povinen vrátit vyplacený služební příjem za dovolenou, 

na niž ztratil nárok, popřípadě mu nárok na ni nevznikl.“.“.  

 

Odůvodnění: 

 Nárok na dovolenou není podmíněn dobou trvání služebního 

poměru, to je pouze v případě, že služební poměr netrval celý rok. V 

tomto případě má příslušník nárok na poměrnou část dovolené. Jestliže 

ale tento příslušník zamešká zákonem stanovenou dobu, tak se mu i tato 

poměrná část dovolené krátí. Pokud příslušník ve služebním poměru, 

který trval po celý kalendářní rok, nevykonává službu po dobu a z 

důvodů stanovených zákonem, dochází rovněž ke krácení dovolené. 

Nově navržená právní úprava v bodu 13 sice uvádí, co se nepočítá do 

doby služebního poměru (podle našeho názoru by to však měla být doba 

výkonu služby), ale neupravuje, jak se určuje případný nárok na 

dovolenou. Proto zastáváme názor, že i text nově navrhovaný do § 65 

jako odstavce 3 až 5 je třeba upravit jako krácení dovolené s tím, že se 

bude dovolená krátit o jednu dvanáctinu již za každých zameškaných 30 

dní, nikoliv až po prvních 90 dnech, jak je uvedeno v bodu 14 v nově 

navrženém § 67. 
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 Navíc i ve zvláštní části důvodové zprávy se v odůvodnění bodů 

13 a 14 hovoří o službě konané příslušníkem, nikoliv o době služebního 

poměru, proto není také jasné, proč se v textu návrhu zákona používá 

pojem „doba trvání služebního poměru příslušníka“. 

 8.6 

Nad rámec novelizace - § 125 odst. 1 a 126 odst. 3 

 

1. Za bod 19 požadujeme vložit nové body, které zní: 

„19a. V § 125 odst. 1 větě druhé se slova „osobního příplatku a 

zvláštního příplatku“ nahrazují slovy „osobního příplatku, zvláštního 

příplatku a příplatku za vedení“.  

 

„19b. V § 126 se odstavec 3 zrušuje. Dosavadní odstavec 4 se označuje 

jako odstavec 3.“ 

 

Odůvodnění:  

V bodě 19a (§ 125) požadujeme doplnit příplatek za vedení. Není důvod, 

proč by měl velitel jakéhokoli stupně přicházet o příplatek za vedení. V 

případě služby přesčas tento příslušník stále vede a přiděluje práci 

podřízeným, rozhodně není zproštěn odpovědnosti vůči výkonu služby 

svých podřízených. 

 

2. V bodě 19b (zrušení odstavce 3 v § 126) požadujeme řešit 

ustanovení, které zakládá výjimku z dosavadní neplacené služby přesčas 

v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce, neboť pozbyla smyslu. Za 

každou službu přesčas se podle navrhované úpravy poskytne náhradní 

volno nebo služební příjem za službu přesčas. Není proto možné 

stanovit, že se za službu po nařízené služební pohotovosti poskytne 

služební příjem za službu přesčas, aniž bude upřednostněno náhradní 

volno. Pro takové řešení není věcný důvod. Poskytování služebního 

příjmu za službu přesčas po nařízené služební pohotovosti v době 

krizového stavu by bylo v rozporu s navrhovanou dikcí § 112 odst. 2 

zákona. 

Částečně akceptováno. 

 

K bodu 1: 

Akceptováno, příplatek za vedení bude doplněn do ustanovení 

§ 125 odst. 1 stanovícího postup pro výpočet služebního příjmu 

za službu přesčas. 

 

K bodu 2: 

Předkládaná změna jde nad stanovený rámec novely zákona 

č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů. Připomínka bude vzata v potaz 

při přípravě koncepční novely zákona. 

 

 

 8.7 

K § 135a 

 

V § 135a požadujeme  

1) doplnit nový odstavec 5, v němž bude uvedeno, ve kterých 

Částečně akceptováno 

 

Bude doplněn text návrhu. Dále bude doplněna důvodová zpráva 

o upřesňující vysvětlení, že část náborového příspěvku se určí 

s ohledem na dobu, po kterou již příslušník splnil závazek podle 
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případech bude příslušník vracet celý náborový příspěvek a ve kterých 

případech pouze jeho poměrnou část. Z ustanovení § 135a odst. 4 to totiž 

nevyplývá.  

2) stanovit podmínky pro poskytování náborového příspěvku 

obecně závazným právním předpisem, nařízením vlády.  

 

Odůvodnění: 

 Pokud nebude zákonem stanoveno, ve kterých případech má 

příslušník vracet celý náborový příspěvek a ve kterých případech pouze 

jeho poměrnou část, přinese podle našeho názoru aplikace tohoto 

ustanovení značné problémy. Jsme přesvědčeni o tom, že v tomto 

případě je nezbytné upravit jednotný postup pro všechny bezpečnostní 

sbory, aby se zabránilo případnému diskriminačnímu jednání. 

 

Domníváme se, že stanovení podmínek pro poskytování náborového 

příspěvku, jehož výše není zanedbatelná, by mělo být obsaženo v 

nařízení vlády, nikoli v interním předpisu vydaném ředitelem 

bezpečnostního sboru. Pokud budou podmínky stanoveny interním 

předpisem a náborový příspěvek se navíc bude poskytovat jen 

fakultativně, nebude dosaženo sledovaného efektu. Nelze se domnívat, 

že uchazeč nastoupí do služebního poměru jen proto, že mu bude 

„možná“ poskytnut náborový příspěvek, a ještě v předem neznámé výši 

a době. 

§ 135a odst. 4. Bude též doplněn souhlas příslušníka 

s poskytnutím náborového příspěvku. 

 

Bližší podmínky pro poskytování náborového příspěvku je třeba 

ponechat na ředitelích bezpečnostních sborů, neboť především 

samotné bezpečnostní sbory mají představu o tom, jaké profese 

či činnosti jsou v bezpečnostním sboru nedostatkové a měly by 

být přednostně obsazeny. Prováděcí právní předpis je příliš 

rigidní instrument pro dynamickou personální politiku 

bezpečnostních sborů, zatímco vnitřní předpis ředitele 

bezpečnostního sboru je operativnější a musí taktéž garantovat 

nediskriminační podmínky. Vybrané rozpětí pro poskytnutí 

náborového příspěvku (zejména v závislosti na vzdělání 

a profesi příslušníka) je stanoveno přímo zákonem, stejně jako 

závazek pro setrvání ve služebním poměru a případy, kdy se 

náborový příspěvek či jeho část vracejí. 

 8.8 

Nad rámec novelizace za bod 20 

 Za bod 20 požadujeme vložit nový bod 20a, který zní: 

„20a. V § 186 odst. 8 se slova „za porušení povinnosti vyplývající z 

omezení práv příslušníka, za jednání, kterým příslušník porušil služební 

slib,“ zrušují.“.  

Odůvodnění: 

Podle § 186 odst. 8 (viz platné znění se zapracovanými změnami) se 

kázeňský trest odnětí služební hodnosti ukládá mimo jiné za porušení 

povinnosti vyplývající z omezení práv příslušníka nebo za jednání, 

kterým příslušník porušil služební slib. Avšak porušení slibu zvlášť 

závažným způsobem a porušení omezení stanovených v § 47 nebo § 48 

je jako důvod pro propuštění příslušníka upraveno v § 42 odst. 1 písm. d) 

a f) samostatně. Je nepřijatelné, aby jedno ustanovení ukládalo 

služebnímu funkcionáři povinnost propustit příslušníka a jiné ustanovení 

současně stanovilo, že za totožné jednání se uloží kázeňský trest odnětí 

Akceptováno. 
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služební hodnosti (§ 186 odst. 8), který je navíc také důvodem pro 

propuštění příslušníka. 

 8.9 

K § 186 odst. 10 

Požadujeme, aby v ustanovení § 186 odst. 10 byla číslovka 2 nahrazena 

číslovkou 4.  

 

Odůvodnění: 

Nelze souhlasit s odůvodněním tohoto novelizačního bodu. Dvouměsíční 

subjektivní propadná lhůta pro uložení kázeňského trestu nemá žádnou 

souvislost s novelizovaným ustanovením § 190 odst. 8 zákona o 

služebním poměru. Řízení o věci vrácené v odvolacím řízení 

prvoinstančnímu orgánu je pokračováním původního řízení. Je logické, 

že nemůže dojít k prekluzi lhůty stanovené pro původní prvoinstanční 

řízení. Důvod, který vedl k požadavku na zrušení předmětné lhůty, 

spočíval v tom, že při důrazném požadavku správních soudů na dodržení 

formálních procesních pravidel, se lhůta jevila jako příliš krátká. S tím 

lze souhlasit, neboť i objasnění kázeňského přestupku v některých 

případech vyžaduje provedení mnoha procesních úkonů. Zrušení lhůty 

by znamenalo snížení právní jistoty příslušníků a vedlo by k 

zdlouhavému řízení. Zkušenosti z praxe o tom svědčí více než 

výmluvně. Požadujeme proto vyslovit prodloužení a nikoli zrušení lhůty. 

Proto požadujeme, jak shora uvedeno. 

Neakceptováno. 

 

Vizte komentář výše k bodu 8.3, navíc je nutno připomenout 

problematičnost subjektivních lhůt při určování počátku jejich 

běhu, což do jisté míry potvrzuje též poměrně rozsáhlá 

judikatura na různých úsecích státní správy (rozsudek Vrchního 

soudu v Praze ze dne 10. února 1995, sp. zn. 7 A 147/94, 

rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 11. prosince 2000, sp. 

zn. 6 A 95/99, rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 

prosince 2000, sp. zn. 6 A 116/99, nebo rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 3. června 2004, sp. zn. 5 A 1/2001). 

 

Rovněž nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  

(zákon č. 250/2016 Sb.) subjektivní lhůtu pro zahájení řízení o 

dosavadním jiném správním deliktu nahrazuje objektivními 

promlčecími dobami, které běží ode dne spáchání přestupku - k 

tomu srov. též přechodné ustanovení v § 112 odst. 2. 

 8.10 

K § 209 

Požadujeme, aby bod 23. zněl: 

„23. V § 209 se text „§ 42 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 42 odst. 5“, za 

slova „§ 99 odst. 3“ se vkládají slova „§ 185,“ a za slova „§ 190 odst. 1“ 

se vkládají slova „§ 191 odst. 1,“.  

 

Odůvodnění: 

 Lhůty, uvedené v § 185 a § 191 odst. 1 zákona o služebním 

poměru, jsou nepochybně lhůtami propadnými. Odstraňuje se dosavadní 

legislativní nedostatek. 

Akceptováno.  

 

Pokud jsou lhůty pro odvolání, obnovu řízení a přezkumné 

řízení prekluzivními lhůtami, pak by tam logicky měly spadat 

i lhůty pro podání rozkladu a odvolání proti propuštění 

ze služebního poměru. 

 8.11 

Nad rámec návrhu 

Nad rámec předloženého návrhu novelizace požadujeme, aby § 199 zněl: 

 

„Kolektivní dohoda 

Neakceptováno. 

 

S uvedenou úpravou je třeba vyčkat do vyjasnění aplikačních 

problémů a do ustálení praxe při sjednávání kolektivních dohod 

dle zákona č. 234/2014 Sb. 
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            (1) Ke zlepšení podmínek výkonu služby, zejména zdravotních, 

sociálních nebo kulturních, je možné v kolektivní dohodě upravit práva 

příslušníků, jakož i práva a povinnosti stran této dohody.  

  

           (2) Kolektivní dohodu smí za státní zaměstnance uzavřít pouze 

odborová organizace.  

           

          (3) Na postup při uzavírání kolektivní dohody, na její platnost, 

účinnost a na řešení kolektivních sporů se vztahují ustanovení zvláštního 

právního předpisu83) přiměřeně, s výjimkou ustanovení o stávce a o 

výluce.   

 

          (4) Za podnikovou kolektivní smlouvu se považuje kolektivní 

dohoda uzavřená mezi bezpečnostním sborem a odborovou organizací 

nebo více odborovými organizacemi působícími u bezpečnostního sboru; 

za kolektivní smlouvu vyššího stupně se považuje kolektivní dohoda 

uzavřená mezi vládou a odborovou organizací nebo odborovými 

organizacemi.“.  

  

Odůvodnění: 

Návrh změny § 199 vychází z vývoje legislativy u zaměstnanců státu ve 

služebním poměru, kdy v zákoně č.234/2014 Sb., o státní službě byla v § 

143 zakotvena možnost uzavření kolektivní dohody vyššího stupně, 

 

Tato dohoda již byla uzavřena mezi vládou ČR a čtyřmi odborovými 

svazy s účinností od 1. 1. 2016. 

 

Vzhledem k tomu, že kolektivní smlouvy vyššího stupně lze uzavírat jak 

u zaměstnanců v pracovním poměru, tak i kolektivní dohody vyššího 

stupně u státních zaměstnanců ve služebním poměru, absence této 

možnosti u příslušníků bezpečnostních sborů zakládá neodůvodněné 

porušení principu rovného zacházení se zaměstnanci. 

 

Předkládaná změna jde nad stanovený rámec novely zákona 

č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů. Připomínka bude vzata v potaz 

při přípravě koncepční novely zákona. 

 

9. Nezávislý odborový 

svaz policie ČR 

9.1 

K bodu 1, 8, 10, 11 a 23 (institut zkušební doby) 

Návrh na zavedení zkušební doby vyvolává některé pochybnosti. V 

obecné části důvodové zprávy se zavedení zkušební doby odůvodňuje 

tím, že tento institut je již obsažen v zákonech upravujících postavení 

státních zaměstnanců a vojáků z povolání, tedy v zákoně č. 234/2014 

Vysvětleno. 

 

V současné době je sice možné propustit příslušníka 

ve služebním poměru na dobu určitou v průběhu delší doby 

(tedy po dobu 3 let od vzniku služebního poměru), avšak jen 

při splnění specifických podmínek obsažených v § 42 odst. 3 
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Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 

221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodňovat zavedení zkušební doby v podstatě pouze tím, že je tato 

úprava uvedena i v jiných zákonech, považujeme za nedostatečné. 

Navíc, oba citované zákony mají zcela jiné návaznosti, vztahující se ke 

zkušební době. Zákon o vojácích z povolání nezná rozlišení mezi 

služebním poměrem na dobu určitou a na dobu neurčitou a zákon o 

státní službě zakládá zkušební dobu jen některým osobám. 

Dále se v odůvodnění novely uvádí, že je v současné době velmi obtížné 

propustit nově přijatého příslušníka, u kterého se již během prvních 

měsíců trvání služebního poměru ukáže, že nemá pro výkon služby 

potřebné předpoklady. Z uvedeného vyplývá, že se přepokládá, že 

hlavním důvodem pro propuštění příslušníka ze služebního poměru ve 

zkušební době by mělo být především to, že příslušník nemá k výkonu 

služby potřebné předpoklady. Také ve zvláštní části v odůvodnění bodu 

1 (§ 11a) se uvádí, že v současné době nelze příslušníka přijatého na 

dobu určitou propustit z toho důvodu, že se pro službu u bezpečnostních 

sborů vzhledem ke svým fyzickým nebo psychickým dispozicím nehodí 

a je nutné vyčkat na uplynutí doby určité. Toto odůvodnění není zcela 

pravdivé. I příslušníka ve služebním poměru na dobu určitou lze ze 

služebního poměru propustit podle § 42 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., 

tedy ze stejných důvodů jako příslušník ve služebním poměru na dobu 

neurčitou, a navíc musí být propuštěn z důvodů uvedených v § 42 odst. 3 

citovaného zákona, a to jestliže 

a) služební místo, na něž byl ustanoven, bylo zrušeno v důsledku 

organizačních změn a příslušníka nelze ustanovit na jiné služební místo, 

b) mu zanikla platnost osvědčení, je-li osobou určenou ke styku s 

utajovanými informacemi, a nelze jej ustanovit na jiné služební místo, 

nebo 

c) dosáhl neuspokojivých výsledků ve výkonu služby podle závěru 

služebního hodnocení. 

V důvodové zprávě není přihlédnuto k nikoli bezvýznamné skutečnosti, 

že příslušník je zpravidla po dobu 6 měsíců po přijetí do služebního 

poměru v základní škole. Konstatovat v takové situaci, že se nehodí pro 

službu, je značně problematické. 

Není jasné, jak by měl služební funkcionář v prvních 6 měsících 

služebního poměru u nově přijatého příslušníka dospět k závěru, že tento 

příslušník nesplňuje pro výkon služby potřebné předpoklady, když má 

podle § 203 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. právo zpracovat služební 

zákona, nelze tedy souhlasit s tvrzením, že tato úprava je 

mnohem přísnější, než je tomu u jiných zákonů upravujících 

výkon závislé práce. Praxe si ovšem vyžádala možnost využít 

institut zkušební doby, přičemž propuštění ve zkušební době je 

možné bez uvedení důvodu, avšak pouze po limitovanou dobu 

6 měsíců – obdobně jako je tomu v zákoně o státní službě. 

 

Již po tuto dobu je možné získat informace o způsobilosti 

příslušníka k výkonu služby, a to bez ohledu na skutečnost, zda 

je zpracováno služební hodnocení. 

 

Institut zkušební doby byl obsažen již v zákoně č. 186/1992 Sb., 

a to v délce 12 měsíců, přičemž zde rovněž bylo vydáváno 

rozhodnutí (o zrušení služebního poměru). Dle dostupných 

informací toto ustanovení nečinilo závažnější potíže. 

 

Pokud jde o namítanou nepřezkoumatelnost rozhodnutí, jež 

nebude odůvodněno, lze uvést srovnání se zákonem o státní 

službě, kde nedochází k problémům. Taktéž v případě § 16 

odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb. se důvody nepřijetí 

do služebního poměru nesdělují a nepůsobí to v praxi problém. 
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hodnocení na příslušníka až tehdy, když příslušník v hodnoceném 

období vykonával službu déle než 6 měsíců. 

Zavedení zkušební doby a propuštění ve zkušební době bez uvedení 

důvodů přinese řadu problémů při aplikaci tohoto institutu. Vzhledem k 

tomu, že propuštění příslušníka podléhá řízení ve věcech služebního 

poměru a vydává se rozhodnutí ve věcech služebního poměru, nebude 

toto rozhodnutí splňovat požadavky § 181 zákona o služebním poměru, a 

proto bude nepřezkoumatelné, zejména proto, že absence odůvodnění 

nebude vylučovat zvůli služebního funkcionáře. Podle § 180 odst. 1 

zákona o služebním poměru je služební funkcionář povinen zjistit stav 

věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je 

nezbytný pro jeho rozhodnutí, a za tím účelem si opatřit potřebné 

podklady pro rozhodnutí. Výjimka z této povinnosti zakotvena není. 

Účastník má v řízení právo podle § 174 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb. 

nahlížet do spisu a pořizovat si z něj výpisy, navrhovat důkazy a činit 

jiné návrhy po celou dobu řízení. Dále má právo na poskytnutí informací 

o řízení potřebných k hájení svých práv a oprávněných zájmů, má právo 

vyjádřit v řízení své stanovisko, klást otázky svědkům a znalcům, a 

vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, ke způsobu 

jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Tato práva totiž 

novela zákona v případě řízení o propuštění ze služebního poměru ve 

zkušební době nijak neomezuje. Z uvedeného je zřejmé, že zavedení 

právního institutu zkušební doby a zakotvení možnosti propustit 

příslušníka ve zkušební době bez uvedení důvodů by vyžadovalo celou 

řadu dalších úprav zákona o služebním poměru. Kromě uvedených 

ustanovení by muselo být změněno též ustanovení § 17 zákona o 

služebním poměru, protože rozhodnutí o přijetí do služebního poměru by 

muselo obsahovat také výrok o zkušební době. 

Proto se domníváme, že při propuštění příslušníka ve zkušební době, by 

měl být vždy uveden důvod propuštění. 

 9.2 

K § 22 odst. 4 

V § 22 nově navrženém odstavci 4 požadujeme slova „velmi dobrých 

výsledků“ nahradit slovy „dobrých výsledků“. 

Odůvodnění: 

Není důvodu, aby se do výběrového řízení nemohl přihlásit i příslušník, 

který dosahuje standardních výsledků ve výkonu služby. Stávající 

pravidla pro služební hodnocení a zejména aplikační praxe služebních 

funkcionářů nedává záruku objektivního hodnocení příslušníků. Určení 

Neakceptováno. 

 

Předkládaná změna jde nad stanovený rámec novely zákona 

č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů. Připomínka bude vzata v potaz 

při přípravě koncepční novely zákona. 

 

Možnost zrychleného služebního postupu musí být s ohledem 

na prvky kariérního systému vázána na přísnější parametry, 
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závěru o nadstandardním výkonu služby, spočívající v tom, že příslušník 

dosahuje „velmi dobrých“ výsledků a standardním výkonem služby, kdy 

příslušník dosahuje „dobrých“ výsledků, ve velké míře závisí na 

subjektivním posouzení. Velmi často se „dobré“ hodnocení stává 

nástrojem k zamezení kariérního postupu příslušníka, ať už z jakýchkoli 

důvodů, včetně udržení příslušníka ve slabě obsazeném útvaru. Spory o 

služební hodnocení v těchto případech jsou velmi časté a vedou ke 

konfliktním situacím. 

než pouhé dosahování „dobrých výsledků“. 

 

Pokud by byly argumenty o benevolenci ve známkování 

a nejasnosti hodnotících kritérií přijaty, byl by zpochybněn 

systém služebního hodnocení jako celek a na přísnosti 

požadavků by dále nezáleželo. 

 9.3 

K § 42 odst. 2 

Nahrazení dvouměsíční lhůty pro doručení rozhodnutí o propuštění 

slovy „bez zbytečného odkladu“ je nepřijatelné. Podle ustanovení § 209 

zákona o služebním poměru se jedná o lhůtu propadnou. Ta nemůže být 

vymezena tímto způsobem. Pochopit lze zrušení dvouměsíční lhůty u 

propuštění z důvodu uvedeného v § 42 odst. 1 písm. c) zákona o 

služebním poměru. Zcela nepochopitelné je zrušení této subjektivní 

lhůty u propuštění pro porušení služebního slibu, kde zákon nevyžaduje, 

aby bylo vedeno řádné řízení ve věcech služebního poměru. Význam 

předmětné lhůty je zřejmý. Dlouhodobá právní nejistota příslušníka, zda 

setrvá ve služebním poměru nebo bude propuštěn, není jen na újmu jeho 

samotného, ale i na újmu jeho výkonu služby. 

Nelze souhlasit s odůvodněním tohoto novelizačního bodu. Dvouměsíční 

subjektivní lhůta pro doručení rozhodnutí o propuštění nemá žádnou 

souvislost s novelizovaným ustanovením § 190 odst. 8 zákona o 

služebním poměru. Řízení o věci vrácené v odvolacím řízení 

prvoinstančnímu orgánu je pokračováním původního řízení. Je logické, 

že nemůže dojít k prekluzi 2měsíční lhůty stanovené pro původní 

prvoinstanční řízení. 

Vzhledem k uvedenému požadujeme toto znění: 

9. V § 42 odst. 5 se slova „v odstavci 1 písm. b) až d) a písm. f)“ 

nahrazují slovy „v odstavci 1 písm. b), c), a f)“. 

Neakceptováno. 

Jedná se o stanovení lhůty podle § 71 odst. 1 správního řádu, 

která naopak přispívá k právní jistotě a předvídatelnost práva 

pro příslušníka, kterému bude rozhodnutí doručeno 

bez zbytečného odkladu, nejpozději do uplynutí zákonem 

stanovené lhůty ode dne vzniku důvodu pro propuštění. 

Po vrácení věci odvolacím orgánem prvostupňovému orgánu 

k vydání nového rozhodnutí původní řízení sice pokračuje, 

neboť o něm nebylo pravomocně rozhodnuto, avšak reálně nelze 

po tomto vrácení dodržet dvouměsíční subjektivní lhůtu, která 

běží ode dne, kdy služební funkcionář zjistil porušení 

povinností. 

 9.4 

K § 135a (náborový příspěvek) 

Náborový příspěvek, který nebude poskytnut při přijetí do služebního 

poměru, ztrácí smysl. Má-li být přiznán např. až po 11 měsících trvání 

služebního poměru nebude zakládat motivaci pro ucházení se o přijetí do 

služebního poměru. Bude-li přiznán později, není z odstavce 3 zřejmé, 

zda se do trvání služebního poměru zahrne i doba před jeho 

poskytnutím. 

Vysvětleno. 

 

Je nepraktické, aby byl náborový příspěvek poskytnut již během 

zkušební doby, neboť není jisté, zda služební poměr příslušníka 

nebude zrušen. Bližší podmínky stanoví ve vnitřním předpise 

ředitel bezpečnostního sboru. 

 

Bližší podmínky pro poskytování náborového příspěvku je třeba 
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Domníváme se, že stanovení podmínek pro poskytování náborového 

příspěvku, jehož výše není zanedbatelná, by mělo být obsaženo v 

nařízení vlády, nikoli v interním předpisu vydaném ředitelem 

bezpečnostního sboru. Pokud budou podmínky stanoveny interním 

předpisem a náborový příspěvek se navíc bude poskytovat jen 

fakultativně, nebude dosaženo sledovaného efektu. Nelze se domnívat, 

že uchazeč nastoupí do služebního poměru jen proto, že mu bude 

„možná“ poskytnut náborový příspěvek, a ještě v předem neznámé výši 

a době. 

Doba pro setrvání ve služebním poměru se jeví jako nepřiměřeně krátká. 

Má-li být v konkrétním případě poskytnut náborový příspěvek v 

maximální výši, je pravděpodobné, že příslušník po uplynutí doby k 

setrvání ve služebním poměru ze služebního poměru odejde. Do té doby 

do něho bude bezpečnostní sbor investovat značné prostředky, aniž by 

příslušník odvedl kvalifikovanou službu. V této podobě nelze zakotvení 

náborového příspěvku doporučit. 

ponechat na ředitelích bezpečnostních sborů, neboť především 

samotné bezpečnostní sbory mají představu o tom, jaké profese 

či činnosti jsou v bezpečnostním sboru nedostatkové a měly by 

být přednostně obsazeny. Prováděcí právní předpis je příliš 

rigidní instrument pro dynamickou personální politiku 

bezpečnostních sborů, zatímco vnitřní předpis ředitele 

bezpečnostního sboru je operativnější a musí taktéž garantovat 

nediskriminační podmínky. Vybrané rozpětí pro poskytnutí 

náborového příspěvku (zejména v závislosti na vzdělání 

a profesi příslušníka) je stanoveno přímo zákonem, stejně jako 

závazek pro setrvání ve služebním poměru a případy, kdy se 

náborový příspěvek či jeho část vracejí. 

 

Doba pro nutné setrvání ve služebním poměru byla stanovena 

jako kompromisní, přičemž ke stabilizaci bezpečnostního sboru 

slouží až sekundárně – primární je motivace pro odborníky 

mimo bezpečnostní sbory, resp. pro schopné absolventy 

především z nedostatkových profesí, kteří mohou vnímat 

náborový příspěvek jako rozhodující podnět pro pro vstup do 

služebního poměru. 

 9.5 

Nad rámec - § 54a, § 113, § 121, § 128 odst. 1 a § 132 

 

1. Požadujeme doplnit předložená návrh o bod 12a, který zní: 

12a. Za § 54 se vkládá nový § 54a, který spolu s poznámkou pod čarou 

č. 29a) zní: 

„§ 54a 

Služba ve svátek 

(1) Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadne nepřetržitý 

odpočinek v týdnu a svátky29a). 

(2) Příslušníkovi lze ve svátek nařídit pouze výkon služby, kterou nelze 

vykonat v obvyklý den služby, zejména při zajištění nepřetržitého 

režimu služby na služebnách bezpečnostního sboru.“. 

-------- 

29a) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech 

a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Požadujeme, aby bod 17 zněl: 

17. V § 113 se na konci písmene f) tečka nahrazuje slovem „a“ a 

Akceptováno. 

 

Argumenty uvedené k předmětné problematice jsou relevantní, 

návrh bude po nezbytných legislativně technických úpravách 

do novely zákona zapracován. 
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doplňuje se písmeno g) a h), které znějí: 

„g) služební příjem za službu přesčas, 

h) příplatek za službu ve svátek.“. 

 

3. Doplnit bod 18a ve znění: 

§ 121 zní: 

„§ 121 

Náhradní volno nebo příplatek za službu ve svátek 

(1) Příslušník má nárok na náhradní volno za každou hodinu služby ve 

svátek. Neposkytne-li bezpečnostní sbor příslušníkovi náhradní volno v 

době 3 kalendářních měsíců po výkonu služby přesčas, má příslušník 

nárok na příplatek ve výši 25 % průměrného služebního příjmu, a jde-li 

o dny pracovního klidu na příplatek ve výši 50 % průměrného 

služebního příjmu.“. 

  

4. Doplnit bod 19c ve znění: 

V § 128 odst. 1 se slova „sobotu, neděli nebo svátek“ nahrazují slovy 

„den pracovního klidu“. 

 

Odůvodnění: 

Zákon o služebním poměru neobsahuje definici dne pracovního klidu, 

přestože tento pojem užívá v § 126, který upravuje poskytování odměny 

za služební pohotovost. Důsledkem absence tohoto ustanovení je to, že 

vedoucí příslušníci považují za dny pracovního klidu pouze sobotu a 

neděli. 

Návrh v souladu s požadavkem Evropské sociální charty výslovně 

zakotvuje možnost prolomení zákazu práce (služby) ve svátek nařízením 

služby, kterou nelze vykonat v době pracovních dnů (obvyklých dnů 

služby). 

V souladu s chartou se zakotvuje také kompenzace za službu ve svátek 

ve formě náhradního volna nebo příplatku za svátek, obdobně jako v 

ostatních zaměstnaneckých zákonech (zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích 

z povolání, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákon č. 234/2014 

Sb., o státní službě). 

 

5. K § 132 

§ 132 včetně nadpisu zní: 

„§ 132 

Postup při poskytování služebního příjmu za službu přesčas, 
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příplatku za službu ve svátek a odměny za služební pohotovost 

 

Při poskytování služebního příjmu za službu přesčas, příplatku za službu 

ve svátek a odměny za služební pohotovost sčítá bezpečnostní sbor 

celkovou dobu výkonu služby přesčas, celkovou dobu výkonu služby ve 

svátek a celkovou dobu služební pohotovosti, kterou příslušník konal v 

kalendářním měsíci, a po samostatném sečtení těchto dob poskytne 

služební příjem nebo odměnu pouze za celé hodiny.“. 

 

Odůvodnění: 

V souvislosti se zavedením poskytování příplatku za službu ve svátek je 

nutno upravit a legislativně precizovat ustanovení o postupu při 

poskytování služebního příjmu a odměny za služební pohotovost v 

uvedených případech. 

 

 9.6 

K § 119 

V § 119 se za slovo přesčas doplňují se slova „ , příplatek za službu 

ve svátek“. 

Odůvodnění: 

Není důvodu poskytovat příslušníkovi, který má nárok na přípatek za 

službu v zahraničí, příplatek za službu ve svátek, když mu nenáleží ani 

náhradní volno nebo služební příjem za službu přesčas a odměna za 

služební pohotovost. 

Neakceptováno. 

 

Předkládaná změna jde nad stanovený rámec novely zákona 

č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů. Připomínka bude vzata v potaz 

při přípravě koncepční novely zákona. 

 

 9.7 

K § 126 odst. 3 

V § 126 se odstavec 3 zrušuje. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako 

odstavec 3. 

Odůvodnění: 

Ustanovení, která zakládá výjimku z dosavadní neplacené služby přesčas 

v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce, pozbyla smyslu. Za každou 

službu přesčas se podle navrhované úpravy poskytne náhradní volno 

nebo služební příjem za službu přesčas. Není proto možné stanovit, že se 

za službu po nařízené služební pohotovosti poskytne služební příjem za 

službu přesčas, aniž bude upřednostněno náhradní volno. Pro takové 

řešení není věcný důvod. Poskytování služebního příjmu za službu 

přesčas po nařízené služební pohotovosti v době krizového stavu by bylo 

v rozporu s navrhovanou dikcí § 112 odst. 2 zákona. 

Neakceptováno. 

 

Předkládané změny jde nad stanovený rámec novely zákona 

č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů. Připomínka bude vzata v potaz 

při přípravě koncepční novely zákona. 
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 9.8 

K § 186 odst. 10 

Nelze souhlasit s odůvodněním tohoto novelizačního bodu. Dvouměsíční 

subjektivní propadná lhůta pro uložení kázeňského trestu nemá žádnou 

souvislost s novelizovaným ustanovením § 190 odst. 8 zákona o 

služebním poměru. Řízení o věci vrácené v odvolacím řízení 

prvoinstančnímu orgánu je pokračováním původního řízení. Je logické, 

že nemůže dojít k prekluzi lhůty stanovené pro původní prvoinstanční 

řízení. Důvod, který vedl k požadavku na zrušení předmětné lhůty, 

spočíval v tom, že při důrazném požadavku správních soudů na dodržení 

formálních procesních pravidel, se lhůta jevila jako příliš krátká. S tím 

lze souhlasit, neboť i objasnění kázeňského přestupku v některých 

případech vyžaduje provedení mnoha procesních úkonů. Zrušení lhůty 

by znamenalo snížení právní jistoty příslušníků a vedlo by k 

zdlouhavému řízení. Zkušenosti z praxe o tom svědčí více než 

výmluvně. Požadujeme proto vyslovit prodloužení a nikoli zrušení lhůty. 

Doporučujeme, aby v ustanovení § 186 odst. 10 byla číslovka 2 

nahrazena číslovkou 4. 

Neakceptováno. 

Vizte komentář výše k bodu 8.3, navíc je nutno připomenout 

problematičnost subjektivních lhůt při určování počátku jejich 

běhu, což do jisté míry potvrzuje též poměrně rozsáhlá 

judikatura na různých úsecích státní správy (rozsudek Vrchního 

soudu v Praze ze dne 10. února 1995, sp. zn. 7 A 147/94, 

rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 11. prosince 2000, sp. 

zn. 6 A 95/99, rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 

prosince 2000, sp. zn. 6 A 116/99, nebo rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 3. června 2004, sp. zn. 5 A 1/2001). 

 

Rovněž nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

(zákon č. 250/2016 Sb.) subjektivní lhůtu pro zahájení řízení o 

dosavadním jiném správním deliktu nahrazuje objektivními 

promlčecími dobami, které běží ode dne spáchání přestupku - k 

tomu srov. též přechodné ustanovení v § 112 odst. 2. 

 9.9 

K § 209 

Požadujeme, aby bod 23. zněl: 

23. V § 209 se text „§ 42 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 42 odst. 5“, 

za slova „§ 99 odst. 3“ se vkládají slova „§ 185,“ a za slova „§ 190 odst. 

1“ se vkládají slova „§ 191 odst. 1,“. 

 

Odůvodnění: 

Lhůty, uvedené v § 185 a § 191 odst. 1 zákona o služebním poměru, jsou 

nepochybně lhůtami propadnými. Odstraňuje se dosavadní legislativní 

nedostatek. 

Akceptováno.  

 

Pokud jsou lhůty pro odvolání, obnovu řízení a přezkumné 

řízení prekluzivními lhůtami, pak by tam logicky měly spadat 

i lhůty pro podání rozkladu a odvolání proti propuštění 

ze služebního poměru. 

10. Odborový svaz 

hasičů 

10.1 

K bodům 1, 8, 10, 11 a 23 (institut zkušební doby) 

  Požadujeme vypustit bez náhrady body 1, 8, 10, 11 a 23. Pokud 

bude tato připomínka akceptována, je nezbytné příslušně upravit také 

text § 135a v bodu 20.  

 

Odůvodnění: 

 V obecné části důvodové zprávy se zavedení zkušební doby 

odůvodňuje tím, že je již tento institut obsažen ve služebních zákonech 

upravujících postavení státních zaměstnanců a vojáků z povolání, tedy v 

Připomínka změněna na doporučující. 

 

V současné době je sice možné propustit příslušníka 

ve služebním poměru na dobu určitou v průběhu delší doby 

(tedy po dobu 3 let od vzniku služebního poměru), avšak jen 

při splnění specifických podmínek obsažených v § 42 odst. 3 

zákona, nelze tedy souhlasit s tvrzením, že tato úprava je 

mnohem přísnější, než je tomu u jiných zákonů upravujících 

výkon závislé práce. Praxe si ovšem vyžádala možnost využít 

institut zkušební doby, přičemž propuštění ve zkušební době je 
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zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a 

v zákoně č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších 

předpisů. Dále se uvádí, že je v současné době velmi obtížné propustit 

nově přijatého příslušníka, u kterého se již během prvních měsíců trvání 

služebního poměru ukáže, že nemá pro výkon služby potřebné 

předpoklady. Z uvedeného vyplývá, že se přepokládá, že hlavním 

důvodem pro propuštění příslušníka ze služebního poměru ve zkušební 

době by mělo být především to, že příslušník nemá k výkonu služby 

potřebné předpoklady. Také ve zvláštní části v odůvodnění bodu 1 (§ 

11a) se uvádí, že v současné době nelze příslušníka přijatého na dobu 

určitou propustit z toho důvodu, že se pro službu u bezpečnostních sborů 

vzhledem ke svým fyzickým nebo psychickým dispozicím nehodí a je 

nutné vyčkat na uplynutí doby určité. S tímto odůvodněním však nelze 

souhlasit. I příslušník ve služebním poměru na dobu určitou musí být ze 

služebního poměru propuštěn podle § 42 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., 

tedy ze stejných důvodů jako příslušník ve služebním poměru na dobu 

neurčitou, a dále musí být také propuštěn z důvodů uvedených v § 42 

odst. 3 citovaného zákona, a to jestliže 

a) služební místo, na něž byl ustanoven, bylo zrušeno v důsledku 

organizačních změn a příslušníka nelze ustanovit na jiné služební místo, 

b) mu zanikla platnost osvědčení, je-li osobou určenou ke styku s 

utajovanými informacemi, a nelze jej ustanovit na jiné služební místo, 

nebo 

c) dosáhl neuspokojivých výsledků ve výkonu služby podle závěru 

služebního hodnocení. 

 

Je sice možné souhlasit s tím, že příslušníkovu osobnostní způsobilost 

nelze hodnotit ve služebním hodnocení, avšak podle vyhlášky č. 

487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro 

výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů, má 

služební funkcionář právo kdykoliv požádat psychologa bezpečnostního 

sboru o zjištění osobnostní způsobilosti příslušníka, přičemž důvodem 

zjišťování osobnostní způsobilosti je mimo jiné i jednání příslušníka, na 

jehož základě se lze domnívat, že příslušník je osobnostně nezpůsobilý k 

výkonu služby v bezpečnostním sboru, nebo jednání příslušníka, na 

jehož základě se lze domnívat, že příslušník je osobnostně nezpůsobilý k 

výkonu služby na služebním místě v rámci bezpečnostního sboru, pro 

které je stanoven jiný zvláštní požadavek osobnostní  

způsobilosti. 

možné bez uvedení důvodu, avšak pouze po limitovanou dobu 

6 měsíců – obdobně jako je tomu v zákoně o státní službě. 

 

Již po tuto dobu je možné získat informace o způsobilosti 

příslušníka k výkonu služby, a to bez ohledu na skutečnost, zda 

je zpracováno služební hodnocení. 

 

Institut zkušební doby byl obsažen již v zákoně č. 186/1992 Sb., 

a to v délce 12 měsíců, přičemž zde rovněž bylo vydáváno 

rozhodnutí (o zrušení služebního poměru). Dle dostupných 

informací toto ustanovení nečinilo závažnější potíže. 

 

Ustanovení § 77 odst. 10 zákona (zákaz diskriminace) není 

zavedením institutu zkušební doby nikterak dotčeno. 

 

Pokud jde o namítanou nepřezkoumatelnost rozhodnutí, jež 

nebude odůvodněno, lze uvést srovnání se zákonem o státní 

službě, kde nedochází k problémům. Taktéž v případě § 16 

odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb. se důvody nepřijetí 

do služebního poměru nesdělují a nepůsobí to v praxi problém. 
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 Na základě výše uvedeného jsme proto přesvědčeni, že zákon č. 

361/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má daleko přísnější úpravu 

pro propouštění příslušníků ve služebním poměru na dobu určitou, než je 

právní úprava v zákoně o státní službě nebo v zákoně o vojácích z 

povolání, neboť mohou být propuštěni po celou dobu, kdy trvá služební 

poměr na dobu určitou, tedy až po dobu 3 let. Náročnější je tato úprava 

pouze v tom, že je nutné uvést důvod propuštění. Není ovšem také jasné, 

jak by měl služební funkcionář v prvních 6 měsících služebního poměru 

u nově přijatého příslušníka dospět k závěru, že tento příslušník 

nesplňuje pro výkon služby potřebné předpoklady, když má podle § 203 

odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. právo zpracovat služební hodnocení na 

příslušníka až tehdy, když příslušník v hodnoceném období vykonával 

službu déle než 6 měsíců. 

 

Zavedení zkušební doby a propouštění příslušníků ve zkušební době bez 

uvedení důvodů přinese podle našeho názoru řadu problémů při aplikaci 

tohoto institutu. Vzhledem k tomu, že propuštění příslušníka podléhá 

řízení ve věcech služebního poměru a vydává se správní rozhodnutí, 

nebude toto rozhodnutí, protože v něm nebudou uvedeny důvody 

propuštění, splňovat požadavky § 181 zákona č. 361/2000 Sb., a proto 

bude toto rozhodnutí nepřezkoumatelné. 

 

Podle § 180 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb. je služební funkcionář 

povinen zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v 

rozsahu, který je nezbytný pro jeho rozhodnutí, a za tím účelem si opatřit 

potřebné podklady pro rozhodnutí. Účastník má v řízení právo podle § 

174 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb. nahlížet do spisu a pořizovat si z něj 

výpisy, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení. Dále 

má právo na poskytnutí informací o řízení potřebných k hájení svých 

práv a oprávněných zájmů, má právo vyjádřit v řízení své stanovisko, 

klást otázky svědkům a znalcům, a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí 

k jeho podkladům, ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich 

doplnění. Tato práva totiž zákon v případě řízení o propuštění ze 

služebního poměru ve zkušební době nijak neomezuje a zřejmě ani 

omezovat nemůže. 

  

 Zkušební doba je sice upravena v zákoníku práce, ale v tomto 

případě se jedná o smluvní vztah, proto není problém jednostranně tento 
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vztah ukončit i bez uvedení důvodů. Ovšem v zákoně č. 221/1999 Sb., o 

vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, i v zákoně č. 

234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, se zakládá 

služební poměr správním rozhodnutím, proto považujeme zejména 

zrušení tohoto vztahu bez uvedení důvodu, a především pak v případě 

zákona č. 234/2014 Sb. zrušení služebního poměru ve zkušební době 

pouhým oznámením o zrušení služebního poměru za značně 

problematické ve vztahu k právnímu řádu České republiky. Navíc 

propouštění příslušníků ve zkušební době bez uvedení důvodů může 

zakrývat jiný skutečný důvod, který by ale byl porušením zákona ze 

strany bezpečnostního sboru. Máme na mysli například § 77 odst. 10 

zákona č. 361/2003 Sb., tedy, že bezpečnostní sbor nesmí postihovat 

příslušníka nebo jej znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem 

domáhá svých práv a nároků, které pro něj vyplývají ze služebního 

poměru, nebo nyní nově navrhovaný odstavec 11 týkající se ochrany 

oznamovatele podezření na protiprávní jednání (viz návrh zákona, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů 

podezření na protiprávní jednání, který je nyní rozeslán do 

meziresortního připomínkového řízení). 

 

 Dalším důvodem, proč není možné souhlasit s propouštěním 

příslušníků ve zkušební době bez uvedení důvodu, je skutečnost, že pro 

přijetí do služebního poměru k bezpečnostnímu sboru musí občan splnit 

zdravotní, osobnostní a náročné testy na fyzickou způsobilost, což pro 

bezpečnostní sbor představuje jistě nemalé náklady. Proto jsme 

přesvědčeni, že při propouštění příslušníka, byť je ve služebním poměru 

na dobu určitou, by měl být vždy uveden důvod propuštění. A to 

současná právní úprava v zákoně č. 361/2003 Sb. splňuje. 

 

 Pokud bude institut zkušební doby v návrhu zachován, 

považujeme za nezbytné doplnit do důvodové zprávy, zda již byl tento 

institut podle zákona o vojácích z povolání nebo podle zákona o státní 

službě aplikován a s jakým výsledkem. Odůvodňovat zavedení zkušební 

doby v podstatě pouze tím, že je tato úprava uvedena i v jiných 

zákonech, považujeme za zcela nedostatečné. 

 10.2 

K § 17 

Dále považujeme za nezbytné doplnit do § 17 odst. 1 nové písmeno i) 

například následujícího znění: „i) zkušební době.“.  

Akceptováno. 
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Odůvodnění: 

 Ustanovení o zkušební době musí být obsaženo ve výroku 

rozhodnutí o přijetí do služebního poměru. 

 10.3 

Nad rámec - § 42 odst. 3 

Pokud bude zavedena zkušební doba, měl by být v § 42 vypuštěn 

odstavec 3, neboť by se stal nadbytečným, respektive až diskriminačním, 

ve vztahu k zákonu o vojácích z povolání nebo k zákonu o státní službě, 

neboť podle uvedeného ustanovení je možné propustit příslušníka 

přijatého na dobu určitou po celou dobu, tedy dobu až 3 let. 

Připomínka změněna na doporučující. 

 

Ustanovení § 42 odst. 3 je sice možné použít v průběhu tří let od 

přijetí do služebního poměru, avšak pouze za jasných 

a specifických podmínek. Z tohoto důvodu je jeho zachování 

žádoucí. 

 10.4 

Nad rámec – § 22 odst. 2 až 4 

 Za bod 4 požadujeme vložit nový bod 4a, který zní: 

„4a. V § 22 odst. 2 a 3 se slovo „velmi“ zrušuje.  

 

Odůvodnění: 

Dosavadní požadavek na služební hodnocení se závěrem, že dosahuje 

alespoň velmi dobrých výsledků při výkonu služby je zneužíváno pro 

účelové a úmyslné zablokování služebního postupu příslušníků. 

Nejasnost hodnotících kritérií, benevolence v známkování jednotlivých 

oblastí a absence řádného odůvodnění tomu efektivně napomáhají. Podle 

našeho názoru proto postačuje služební hodnocení se závěrem, že 

dosahuje dobrých výsledků při výkonu služby. 

 

V § 22 v nově navrženém odstavci 4 požadujeme slova „velmi dobrých 

výsledků“ nahradit slovy „dobrých výsledků“.  

Odůvodnění: 

I v tomto případě by mohl být dosavadní požadavek na služební 

hodnocení se závěrem, že dosahuje alespoň velmi dobrých výsledků při 

výkonu služby, zneužíván pro účelové a úmyslné zablokování 

služebního postupu příslušníků. Nejasnost hodnotících kritérií, 

benevolence v známkování jednotlivých oblastí a absence řádného 

odůvodnění tomu efektivně napomáhají. Podle našeho názoru proto 

postačuje služební hodnocení se závěrem, že dosahuje dobrých výsledků 

při výkonu služby. 

Neakceptováno. 

 

Předkládaná změna jde nad stanovený rámec novely zákona 

č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů. Připomínka bude vzata v potaz 

při přípravě koncepční novely zákona. 

 

Možnost zrychleného služebního postupu musí být s ohledem 

na prvky kariérního systému vázána na přísnější parametry, 

než pouhé dosahování „dobrých výsledků“. 

 

Pokud by byly argumenty o benevolenci ve známkování 

a nejasnosti hodnotících kritérií přijaty, byl by zpochybněn 

systém služebního hodnocení jako celek a na přísnosti 

požadavků by dále nezáleželo. 

 10.5 

K § 67 

Z důvodu jednoznačnosti a srozumitelnosti požadujeme zapracovat text 

Akceptováno. 

 

Návrh bude po nezbytných úpravách do novely zapracován. 
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bodu 13 do bodu 14 následovně: 

„14. § 67 včetně nadpisu zní: 

 

„§ 67 

Krácení dovolené 

 

(1) Příslušníkovi, který nevykonával službu v kalendářním roce, za který 

se mu dovolená poskytuje, se z důvodu neschopnosti ke službě, s 

výjimkou neschopnosti vzniklé v důsledku služebního úrazu nebo 

nemoci z povolání a nařízené karantény vzniklé v souvislosti s výkonem 

služby, krátí dovolená za prvních 90 dnů neschopnosti ke službě o jednu 

dvanáctinu výměry dovolené a za každých dalších 30 dnů neschopnosti 

ke službě o další jednu dvanáctinu výměry dovolené.  

 

(2) Příslušníkovi, který nevykonával službu v kalendářním roce, za který 

se mu dovolená poskytuje, se z důvodu zařazení do zálohy pro 

přechodně nezařazené, zálohy pro studující nebo zálohy neplacené, s 

výjimkou zařazení do zálohy neplacené z důvodů čerpání rodičovské 

dovolené poskytnuté příslušníkovi v rozsahu, v němž je příslušnici 

poskytována mateřská dovolená, z důvodu zproštění výkonu služby, 

jestliže mu nebyl doplacen služební příjem, a výkonu vazby, krátí 

dovolená za každých zameškaných 30 dnů o jednu dvanáctinu výměry 

dovolené. 

 

(3) Doba uvedená v odstavci 1 a 2 se počítá na kalendářní dny a v 

kalendářním roce se sčítá. 

 

(4) Příslušník je povinen vrátit vyplacený služební příjem za dovolenou, 

na niž ztratil nárok, popřípadě mu nárok na ni nevznikl.“.“.  

 

Odůvodnění: 

 Nárok na dovolenou není podmíněn dobou trvání služebního 

poměru, to je pouze v případě, že služební poměr netrval celý rok. V 

tomto případě má příslušník nárok na poměrnou část dovolené. Jestliže 

ale tento příslušník zamešká zákonem stanovenou dobu, tak se mu i tato 

poměrná část dovolené krátí. Pokud příslušník ve služebním poměru, 

který trval po celý kalendářní rok, nevykonává službu po dobu a z 

důvodů stanovených zákonem, dochází rovněž ke krácení dovolené. 

Nově navržená právní úprava v bodu 13 sice uvádí, co se nepočítá do 
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doby služebního poměru (podle našeho názoru by to však měla být doba 

výkonu služby), ale neupravuje, jak se určuje případný nárok na 

dovolenou. Proto zastáváme názor, že i text nově navrhovaný do § 65 

jako odstavce 3 až 5 je třeba upravit jako krácení dovolené s tím, že se 

bude dovolená krátit o jednu dvanáctinu již za každých zameškaných 30 

dní, nikoliv až po prvních 90 dnech, jak je uvedeno v bodu 14 v nově 

navrženém § 67. 

 

 Navíc i ve zvláštní části důvodové zprávy se v odůvodnění bodů 

13 a 14 hovoří o službě konané příslušníkem, nikoliv o době služebního 

poměru, proto není také jasné, proč se v textu návrhu zákona používá 

pojem „doba trvání služebního poměru příslušníka“. 

 10.6 

Nad rámec – § 112 odst. 5 a § 113 

Za bod 15 požadujeme vložit nový bod 15a, který zní: 

„15a. V § 112 se doplňuje odstavec 5, který zní:  

„(5) Příslušníkovi, který vykonával službu ve svátek, mimo dny 

pracovního klidu, přísluší za tuto službu náhradní volno, kdy se mu 

služební příjem nekrátí. V případě, že příslušníkovi nebude umožněno 

čerpání náhradního volna v následujících třech měsících, přísluší mu 

příplatek ve výši poměrné části přiznaného základního tarifu, osobního 

příplatku, zvláštního příplatku a příplatku za vedení, který připadá na 

každou tuto hodinu služby bez služby přesčas v kalendářním měsíci, v 

němž službu konal.“.“. 

 

Požadujeme nahradit bod 17. textem následujícího znění: 

„17. V § 113 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se 

písmena g) a h), která znějí: 

„g) služební příjem za službu přesčas a 

  h) příplatek za službu ve svátek.“.  

 

Odůvodnění:   

Jak již bylo dříve avizováno, nelze nadále akceptovat poskytování 

služebního příjmu za výkon služby a ne-výkon služby v době svátků u 

různých skupin příslušníků odlišně. S přidáváním státních svátků se 

postupně rozevírají nůžky se skutečně odpracovaným fondem pracovní 

doby mezi příslušníky s rovnoměrně rozvrženou dobou služby a 

příslušníky s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby. Za extrémní lze 

považovat stav, kdy rozdíl v počtu skutečně odpracovaných hodin za 

Akceptováno. 

 

Argumenty uvedené k předmětné problematice jsou relevantní, 

návrh bude po nezbytných legislativně technických úpravách 

do novely zákona zapracován. 
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kalendářní rok 2016 dosahuje 96 hodin, v neprospěch příslušníků s 

nerovnoměrně rozvrženou dobou služby oproti příslušníkům s 

rovnoměrně rozvrženou dobou služby. Přidá-li se k tomu ještě paradox, 

že příslušník s rovnoměrně rozvrženou dobou služby ve svátek 

nepracuje, ale přesto je mu přiznám služební příjem, což je v pořádku, a 

na druhou stranu příslušník s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby, 

aby mu byl, přiznám služební příjem také, musí tento svátek odpracovat, 

což je logické, ale že se tak koná bez jakékoli další kompenzace, už 

logické není. To, že jedna skupina příslušníků neodpracuje 96 hodin ve 

výkonu služby a dostane za tyto neodpracované hodiny služební příjem a 

druhá skupina tyto hodiny musí odpracovat v přímém výkonu služby, 

aby jim byl poskytnut služební příjem, lze oprávněně považovat za 

diskriminační zacházení. Při stejné výši služebního přijmu je jedna 

skupina příslušníků zvýhodňována, oproti druhé, kratším skutečně 

odpracovaným fondem pracovní doby. Z důvodu maximální anulace této 

diskriminace se navrhuje doplnění celého odstavce 5. Tento návrh 

doplnění se týká pouze svátků připadajících na dny výkonu služby 

příslušníků s rovnoměrně rozvrženou dobou služby (pondělí až pátek). 

     

Další argument k vložení tohoto odstavce je skutečnost, kdy příslušník s 

rovnoměrně rozvrženou dobou služby nemusí na den státního svátku 

čerpat dovolenou, a to z pochopitelného důvodu, čerpá volno s náhradou 

služebního příjmu stanovené pro státní svátek. Na druhou stranu 

příslušník s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby musí, v případě 

čerpání volna ve svátek, na který mu připadne výkon služby, čerpat v 

tento den dovolenou, protože mu v současnosti nepřísluší ve svátek 

služební volno s náhradou služebního příjmu. V samotném důsledku 

vede takto zavedený systém k nerovnostem mezi skupinami příslušníků 

a to tak, že příslušníci s rovnoměrně rozvrženou dobou služby získávají 

např. v roce 2016 devět dní volna navíc k dovolené, na druhou stranu 

příslušníci s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby, ne jen že toto 

volno navíc nemají, ale v případě potřeby čerpat volno ve svátek, je jim 

de facto krácena dovolená. 

 

Myslíme si, že vložením výše uvedeného odstavce, by se všechny 

uvedené nerovnosti minimalizovaly na únosnou míru. Zůstala by nutnost 

čerpat dovolenou v případě potřeby, u příslušníků s nerovnoměrně 

rozvrženou dobou služby, pouze ve svátek připadající na dny pracovního 

klidu. Bylo by tímto odstraněno až diskriminační prostředí mezi 
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skupinami příslušníků. 

 10.7 

K § 125 odst. 1 

Za bod 19 požadujeme vložit nový bod yy, který zní: 

„yy. V § 125 odst. 1 větě druhé se slova „osobního příplatku a zvláštního 

příplatku“ nahrazují slovy „osobního příplatku, zvláštního příplatku a 

příplatku za vedení“.  

Odůvodnění:  

Navrhuje se doplnit příplatek za vedení. Zde není důvod, proč by měl 

velitel jakéhokoli stupně přicházet o příplatek za vedení. V případě 

služby přesčas tento příslušník stále vede a přiděluje práci podřízeným, 

rozhodně není zproštěn odpovědnosti vůči výkonu služby svých 

podřízených. 

Akceptováno. 

 

 

 10.8 

K § 135a 

V § 135a požadujeme doplnit nový odstavec 5, v němž bude uvedeno, ve 

kterých případech bude příslušník vracet celý náborový příspěvek a ve 

kterých případech pouze jeho poměrnou část. Z ustanovení § 135a odst. 

4 to totiž nevyplývá.  

 

Odůvodnění: 

 Pokud nebude zákonem stanoveno, ve kterých případech má 

příslušník vracet celý náborový příspěvek a ve kterých případech pouze 

jeho poměrnou část, přinese podle našeho názoru aplikace tohoto 

ustanovení značné problémy. Jsme přesvědčeni o tom, že v tomto 

případě je nezbytné upravit jednotný postup pro všechny bezpečnostní 

sbory, aby se zabránilo případnému diskriminačnímu jednání. 

Akceptováno. 

 

Text ustanovení bude doplněn. Dále bude doplněna důvodová 

zpráva o upřesňující vysvětlení, že část náborového příspěvku se 

určí s ohledem na dobu, po kterou již příslušník splnil závazek 

podle § 135a odst. 4. Bude též doplněn souhlas příslušníka 

s poskytnutím náborového příspěvku. 

 

Bližší podmínky pro poskytování náborového příspěvku je třeba 

ponechat na ředitelích bezpečnostních sborů, neboť především 

samotné bezpečnostní sbory mají představu o tom, jaké profese 

či činnosti jsou v bezpečnostním sboru nedostatkové a měly by 

být přednostně obsazeny. Prováděcí právní předpis je příliš 

rigidní instrument pro dynamickou personální politiku 

bezpečnostních sborů, zatímco vnitřní předpis ředitele 

bezpečnostního sboru je operativnější a musí taktéž garantovat 

nediskriminační podmínky. Vybrané rozpětí pro poskytnutí 

náborového příspěvku (zejména v závislosti na vzdělání 

a profesi příslušníka) je stanoveno přímo zákonem, stejně jako 

závazek pro setrvání ve služebním poměru a případy, kdy se 

náborový příspěvek či jeho část vracejí. 

 

 10.9 

K § 186 odst. 8 

Za bod 20 požadujeme vložit nový bod zz, který zní: 

Akceptováno. 
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„zz. V § 186 odst. 8 se slova „za porušení povinnosti vyplývající 

z omezení práv příslušníka, za jednání, kterým příslušník porušil 

služební slib,“ zrušují.“. Tato připomínka je zásadní.  

Odůvodnění: 

Podle § 186 odst. 8 (viz platné znění se zapracovanými změnami) se 

kázeňský trest odnětí služební hodnosti ukládá mimo jiné za porušení 

povinnosti vyplývající z omezení práv příslušníka nebo za jednání, 

kterým příslušník porušil služební slib. Avšak porušení slibu zvlášť 

závažným způsobem a porušení omezení stanovených v § 47 nebo § 48 

je jako důvod pro propuštění příslušníka upraveno v § 42 odst. 1 písm. d) 

a f) samostatně. Je nepřijatelné, aby jedno ustanovení ukládalo 

služebnímu funkcionáři povinnost propustit příslušníka a jiné ustanovení 

současně stanovilo, že za totožné jednání se uloží kázeňský trest odnětí 

služební hodnosti (§ 186 odst. 8), který je navíc také důvodem 

pro propuštění příslušníka. 
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