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Odůvodnění 
Obecná část 

 
Navrhovanou právní úpravou se realizuje zmocnění k vydání nařízení vlády obsažené 

v § 115a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve znění zákona č. 530/2005 Sb. V souladu s uvedeným zmocněním návrh nařízení vlády 

stanoví nové stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů s účinností od 

1. července 2017. 

Vláda dne 9. ledna 2017 na svém jednání projednala materiál „Informace o možných 

nástrojích personální stabilizace příslušníků bezpečnostních sborů, zejména s přihlédnutím k 

nově nastupujícím příslušníkům Policie České republiky“. Součástí tohoto materiálu bylo 

vedle informace o plánované legislativní úpravě zákona č. 361/2003 Sb., kterou vláda 

projednala na svém zasedání dne 30. ledna 2017, také zjištění, že Policie České republiky není 

schopna nástupním platem policisty konkurovat ani strážníkům obecní nebo městské policie, 

ani řadě jiných povolání, jejichž nástupní platy se pohybují o 2.000 až 4.000,- Kč nad 

nástupním platem příslušníka Policie České republiky. Dále pak bylo v této zprávě uvedeno, 

že v minulých letech bylo přistoupeno k plošnému snížení tarifů o 10 %. V tomto volebním 

období sice došlo k opakovanému navýšení tarifů, což ve svém důsledku znamenalo 

vyrovnání na stav před plošným snížením, ve společnosti však vlivem zlepšeného 

hospodářského výsledku a ekonomického růstu došlo k reálnému navýšení platů, zatímco 

příslušníci bezpečnostních sborů se teprve nyní dostali svými platy na úroveň roku 2010. 

S ohledem na nutnou stabilizaci personální situace v bezpečnostních sborech se jako 

jedno z vhodných opatření jeví navýšení objemů na platy příslušníků bezpečnostních sborů 

nejméně a to zejména navýšení základních platových tarifů o nejméně 10 %, a to od 1. 

července 2017. Navýšení základních tarifů a proměnlivých složek platu, které mají vazbu na 

navýšení tarifů rok 2017 (od 1. 7. 2017), činí pro všechny sbory bez zpravodajských služeb 

přibližně 1,47 mld. Kč, z toho MV 1,2 mld. Kč. Navýšení základních tarifů nemá vliv na 

osobní příplatky, příplatky za vedení, zvláštní příplatky a odměny. Základní tarify, 

pohotovosti a přesčasy činí cca 80% z objemu prostředků na platy jednotlivých 

bezpečnostních sborů. 

Navrhované opatření se dotkne pouze příslušníků bezpečnostních sborů, které jsou ve 

služebním poměru podle zákona č. 361/2003 Sb., a konkrétně půjde o příslušníky Policie 

České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Celní správy České 
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republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, 

Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace. 

Je však nepochybné, že navýšení nebude možno zabezpečit z rozpočtových prostředků 

přidělených příslušným resortům pro rok 2017. Například u resortu Ministerstva vnitra, které 

zajišťuje platy pro příslušníky Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru se 

předpokládá navýšení prostředků na platy o 1 200 398 074 Kč (tato částka je kalkulována 

včetně povinných odvodů a FKSP), přičemž částka 600 mil. Kč bude zabezpečena z ostatních 

běžných výdajů rozpočtu Ministerstva vnitra, a dále o navýšení pro příslušníky Úřadu pro 

zahraniční styky a informace. Obdobně bude třeba navýšit prostředky na objem platů 

Vězeňské služby přibližně o částku 147 574 000 Kč (tato částka je kalkulována včetně 

povinných odvodů a FKSP) a Celní správy přibližně o částku 110 113 488 Kč (tato částka je 

kalkulována včetně povinných odvodů a FKSP). Současně bude nutné navýšit rozpočet 

Bezpečnostní informační služby. Uvedené částky byly konkretizovány ve spolupráci 

s Ministerstvem financí, které poskytlo součinnost při přesných kalkulacích navýšení rozpočtů 

jednotlivým bezpečnostním sborům. Navýšení rozpočtu Generální inspekce bezpečnostních 

sborů bylo realizováno v souvislosti s jiným již schváleným navyšováním objemů platů, 

nicméně navýšení základních tarifů bude pro tento sbor představovat náklad ve výši přibližně 

8 170 000 Kč. 

Stabilizace bezpečnostních sborů je jednou z priorit vlády. 

Navrhovaná úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána, ani s právem Evropské unie, neboť se týká pouze otázek, pro které 

komunitární právo nestanoví zvláštní úpravu. Návrh důsledně stanoví jednotné podmínky pro 

poskytování platu pro muže i ženy, nemá dopad na životní prostředí a neovlivňuje 

podnikatelské prostředí. 

Vztahy mezi jednotlivými tarifními třídami a tarifními stupni jsou upraveny v § 115 

odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve 

znění pozdějších předpisů, a předkládaný návrh nařízení vlády je plně respektuje.  

 

Zvláštní část 

K článku I 
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Nově se stanoví přílohy č. 1 a 2, kterými jsou stanoveny základní tarify příslušníků 

bezpečnostních sborů, a které obsahují zvýšení o 10%. 

K článku II 

Účinnost nařízení vlády se navrhuje od 1. července 2017. 
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