
VII.  

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky 
bezpečnostních sborů pro rok 2017 

Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 10. února 2017, 
s termínem dodání stanovisek do 17. února 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 

financí 
1. Nesouhlasíme s navýšením tarifních platů příslušníků bezpečnostních sborů o 10 

% s účinností od 1. července roku 2017 s ohledem na nezajištěný rozpočtový 
dopad, který je předkladatelem vyčíslen na 1 738 002 000 Kč v pololetní výši, 
resp. 3 476 004 000 Kč v celoroční výši.  

Objem prostředků na platy příslušníků považujeme za dostatečný a v posledních letech 
stále se navyšující (2014/2013 došlo k nárůstu objemu o 2 %; 2015/2014 o 5 %; 
2016/2015 o 3 %; 2017/2016 o 5 %). Vzhledem k tomu, že se s vysokou 
pravděpodobností dá předpokládat, že v rámci rozpočtových prací v oblasti tvorby 
parametrů návrhu státního rozpočtu na rok 2018 dojde ve vládní koalici k určité shodě 
nad plošným navýšením objemu prostředků na platy, je potřeba tuto otázku řešit 
komplexně, tedy s ohledem na ostatní skupiny zaměstnanců odměňovaných 
z prostředků státního rozpočtu (pedagogové, státní úředníci, vojáci, aj.) a toto 
rozhodnutí realizovat s účinností od 1.1.2018, tedy až schválené rozpočty příslušných 
kapitol na rok 2018 budou obsahovat prostředky na zabezpečení navýšení platů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 
Na základě dohody ministra vnitra a ministra 
financí ze dne 2. 3. 2017 došlo ke shodě nad 
kompromisním řešením v podobě navýšení 
základních tarifů o 10 % se zohledněním 
proměnlivých složek platu s přímou 
návazností na tarify, zejm. přesčasových 
hodin. Pro rok 2017 (od 1. 7. 2017), činí tato 
úprava pro všechny bezpečnostní sbory bez 
zpravodajských služeb 1,47 mld. Kč, z toho u 
Ministerstva vnitra 1,2 mld. Kč, přičemž 0,6 
mld. Kč uhradí Ministerstvo vnitra z vlastních 
zdrojů. Navýšení základních tarifů nemá vliv 
na osobní příplatky, příplatky za vedení, 
zvláštní příplatky a odměny. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Ministerstvo 
financí 

2. Apelujeme na to, aby předkladatel v případě snah o zlepšování podmínek 
odměňování příslušníků bezpečnostních sborů hledal zdroje či část zdrojů 
v současném rozpočtovém limitu, a to zejména řešením problematických okruhů, 
kterými jsou: 

Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 
Na základě dohody ministra vnitra a ministra 
financí ze dne 2. 3. 2017 došlo ke shodě nad 
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a) snížení výše výsluhového příspěvku ve prospěch zlepšení podmínek 
odměňování příslušníků bezpečnostních sborů;   

b) revize konstrukce a nároku na výsluhový příspěvek se zaměřením na 
povinnost odejmutí tohoto příspěvku v případě, že zaměstnanec vykonává 
pracovní činnost pro stát tak, aby nebylo přípustné, že z veřejných 
prostředků se určité skupině zaměstnanců platí plat podle § 109 zákoníku 
práce (platí pro zákoník práce/zákon o státní službě) a souběžně i výsluhový 
příspěvek; 

c) revize způsobu výpočtu výsluhového příspěvku, jeho valorizace a nastavení 
stropu tak, aby se jeho výše přiblížila výši důchodů všech ostatních 
zaměstnanců; 

d) zcivilnění „kancelářských“ příslušníků, tradičně v útvarech personálních, 
ekonomických, administrativních atp. 

V rámci reakce na předkladatelovo porovnávání platů příslušníků PČR a strážníků 
obecní a městské policie poukazujeme na fakt, že městští či obecní strážníci nemají ze 
zákona nárok na výsluhový příspěvek, který patří k výrazným benefitům příslušníků 
bezpečnostních sborů.  
Výhod pro příslušníky bezpečnostních sborů je však více, jmenovat lze především 
zkrácenou pracovní dobu, která je oproti jiným zaměstnancům ve státním sektoru 
nastavena na 37,5 hodiny týdně, tzn. že tímto zkrácením je hodinový plat, resp. tarif 
příslušníka sám o sobě vyšší, než se na první pohled zdá z prostého náhledu do tabulek 
služebních tarifů. Příslušníci mají také nárok na dovolenou v rozsahu 6 týdnů, placené 
ozdravné pobyty aj.   
Tato připomínka je zásadní. 

kompromisním řešením v podobě navýšení 
základních tarifů o 10 % se zohledněním 
proměnlivých složek platu s přímou 
návazností na tarify, zejm. přesčasových 
hodin. Pro rok 2017 (od 1. 7. 2017), činí tato 
úprava pro všechny bezpečnostní sbory bez 
zpravodajských služeb 1,47 mld. Kč, z toho u 
Ministerstva vnitra 1,2 mld. Kč, přičemž 0,6 
mld. Kč uhradí Ministerstvo vnitra z vlastních 
zdrojů. Navýšení základních tarifů nemá vliv 
na osobní příplatky, příplatky za vedení, 
zvláštní příplatky a odměny. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Ministerstvo 
financí 

3. Materiál ve svých částech neobsahuje metodiku a způsob výpočtu částek 
rozpočtového dopadu uvedených v Odůvodnění k návrhu nařízení. Požadujeme 
doložit detailní propočty po jednotlivých bezpečnostních sborech tak, aby tyto 
výpočty mohly být porovnány a ověřeny na datech Ministerstva financí. Způsoby 
výpočtů se na první pohled zdají být odlišné, zejména není jasné, zda se u všech 
bezpečnostních sborů jedná o objem, či tarifní část objemu. V rámci výpočtů dále 
postrádáme zohlednění úspor plynoucích z neobsazenosti míst apod. 

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 
Částky nákladů na státní rozpočet byly 
přepracovány podle požadavku připomínkového 
místa a v součinnosti s ním a odrážejí celkové 
náklady jednotlivých bezpečnostních sborů včetně 
povinných odvodů a FKSP a na základě dohody 
budou vypočtené částky upraveny na 80 % objemu 
platů. 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

V Praze 13. března 2017 
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Vypracoval: Mgr. Jaroslav Rataj Podpis: 
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