
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 1024) 

Ve druhém čtení návrhu zákona nebyl podán návrh na zamítnutí.  

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro bezpečnost č. 167 

ze dne  19. dubna 2017 (tisk 1024/2) 

A.1.  V čl. I se za novelizační bod 17 vkládá nový bod, který zní: 

„V § 109 odst. 1 se částka „200 000 Kč“ nahrazuje částkou „400 000 Kč“ a částka „100 000 

Kč“ se nahrazuje částkou „240 000 Kč“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

A.2.  V čl. I se za dosavadní novelizační bod 27 vkládá nový bod, který zní: 

„V § 164 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Za čtvrtý a každý další rok trvání služebního 

poměru se výše úmrtného zvyšuje o polovinu měsíčního služebního příjmu zemřelého 

příslušníka. Výše úmrtného může činit nejvýše dvanáctinásobek měsíčního služebního příjmu 

zemřelého příslušníka.“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

A.3.  V čl. I, v dosavadním novelizačním bodu 26, se v § 135a odst. 4 číslo „4“ nahrazuje číslem 

„6“. 

A.4.  V čl. I se za dosavadní novelizační bod 17 vkládá nový novelizační bod, který zní: 

„V § 103 odst. 1 se slova „podporu v nezaměstnanosti anebo podporu při rekvalifikaci“ 

nahrazují slovy „není evidován v evidenci uchazečů o zaměstnání“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

A.5.  V čl. I se dosavadní novelizační bod 31 zrušuje. 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 24. května 2017 

B. Poslanec Zdeněk Ondráček 

B.1.  (SD 6352) - k čl. I 

VARIANTA I 

Za dosavadní (čl. I) bod 27. se vkládá nový bod ve znění: 

V § 164 odst. 3 se slovo „trojnásobek“ nahrazuje slovem „dvanáctinásobek“. 

Následující body se přečíslují. 
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VARIANTA II 

Za dosavadní (čl. I) bod 27. se vkládá nový bod ve znění: 

V § 164 odst. 3 se slovo „trojnásobek“ nahrazuje slovem „devítinásobek“. 

Následující body se přečíslují. 

B.2.  (SD 6373) 

Za dosavadní (čl. I) bod 15 se vkládá nový bod ve znění: 

„V § 49 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:  

„(3) U příležitosti trvání služebního poměru v délce pěti let a po každých dalších pěti 

letech se příslušníkovi udělí kázeňská odměna – peněžitý dar ve výši měsíčního služebního 

příjmu příslušníka.“.  

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.“. 

B.3.  (SD 6445) 

V čl. I se za dosavadní bod 22 se vkládá nový bod ve znění: 

 

„23. V § 120 odst. 3 se číslo „3 000“ nahrazuje číslem „5 000“, číslo „6 000“  se nahrazuje 

číslem „10 000“ a  číslo „4 000“ se nahrazuje číslem „5 000“.“. 

  

Následující body se přečíslují. 

 

V čl. III Účinnost se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se text: „s výjimkou 

ustanovení čl. I bodu 23, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.“. 

C. Poslanec Roman Procházka 

C.1.  (SD 6434)  - k čl. I 

1.  V § 22 odstavci 2 se slova „velmi dobrých výsledků“ nahrazují slovy „dobrých výsledků“.  

2.  Nové znění čl. I bodu 8:  V § 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Do výběrového řízení na obsazení volného služebního místa, pro které je stanovena 

služební hodnost o 2 stupně vyšší, se může přihlásit příslušník, jenž získal střední vzdělání 

s maturitní zkouškou, splňuje požadavky stanovené pro volné služební místo, s výjimkou 

požadavku doby trvání služebního poměru pro služební hodnost, a podle závěru služebního 

hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby.“. 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

3.  Nové znění čl. I bodu 9:  V § 22 odst. 4 se za slovo „stanovena“ vkládá slovo „vyšší“ a slova 

„o 2 a více stupňů vyšší“ se zrušují a slova „velmi dobrých výsledků“ se nahrazují slovy 

„dobrých výsledků“. 

4.  V § 138 odst. 2 se slova „se souhlasem“ nahrazují slovy „na žádost“. 
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5.  V § 138 odst. 6 zní:  

„(6) Služební funkcionář může na žádost příslušníka rozhodnout, že příslušník při 

služební cestě použije jiné než služební silniční motorové vozidlo, přičemž se mu poskytne 

náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku 

dálkové přepravy.“. 

C.2.  (SD 6435)  - k čl. I - alternativa k C.1. 

1.  V § 22 odstavci 2 se slova „velmi dobrých výsledků“ nahrazují slovy „dobrých výsledků“.  

2.  V § 138 odst. 2 se slova „se souhlasem“ nahrazují slovy „na žádost“. 

3.  V § 138 odst. 6 zní:  

„(6) Služební funkcionář může na žádost příslušníka rozhodnout, že příslušník při služební 

cestě použije jiné než služební silniční motorové vozidlo, přičemž se mu poskytne náhrada 

jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové 

přepravy.“. 

D. Poslankyně Jana Černochová 

D.1.  (SD 6273) 

V čl. I se body 1, 4, 5, 12 a 13 vypouštějí. Současně se v bodě 26 v § 135a odst. 3 vypustí 

písmeno b) a následující se přeznačí. 

D.2.  (SD 6274) 

I.  V čl. I se za bod 15 vkládají nové body 16, 17 a 18. Následující body se přečíslují. 

„16. V § 49 se vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Kázeňská odměna stabilizační příspěvek se uděluje příslušníkovi u příležitosti 

úspěšného trvání služebního poměru v délce pěti let a po každých dalších pěti letech úspěšného 

trvání služebního poměru.“ 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

 

17.  V § 49 odst. 3 se na konci písmene b) slovo „anebo“ zrušuje a za písmeno b) se vkládá 

nové písmeno c), které zní: 

„c) stabilizační příspěvek, anebo“. 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).  

 

18. V § 49 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Ředitel bezpečnostního sboru stanoví služebním předpisem podmínky úspěšného 

trvání služebního poměru a výši stabilizačního příspěvku podle odstavce 2.“.“. 

II.  V čl. I se dosavadní bod 26 vypouští. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=131647)



- 4 - 

 

D.3.  (SD 6275) 

I. V čl. I se za bod 15 vkládají nové body 16 až 19. Následující body se přečíslují. 

 

„16.  V § 49 se vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Kázeňská odměna stabilizační příspěvek se uděluje příslušníkovi u příležitosti 

úspěšného trvání služebního poměru v délce pěti let a po každých dalších pěti letech úspěšného 

trvání služebního poměru.“ 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

 

17.  V § 49 odst. 3 se na konci písmene b) slovo „anebo“ zrušuje a za písmeno b) se vkládá 

nové písmeno c), které zní: 

„c) stabilizační příspěvek, anebo“. 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).  

 

18.  V § 49 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Úspěšným trváním služebního poměru se rozumí doba, po kterou nebyl příslušník 

bezpečnostního sboru 

a) soudně trestán pro trestný čin nebo  

b) kázeňsky trestán pro kázeňský přestupek nebo přestupek, spáchaný úmyslně.  

Úspěšné trvání služebního poměru se nově počítá od doby nabytí právní moci rozhodnutí podle 

písmene a) nebo b).“. 

 

19.  V § 49 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Ředitel bezpečnostního sboru stanoví služebním předpisem výši stabilizačního 

příspěvku podle odstavce 2.“.“. 

II.  V čl. I se dosavadní bod 26 vypouští. 

E. Poslanec Jiří Štětina 

(SD 6108) 

E.1.  (Jednalo by se o nový bod v čl. I) 

V ustanovení § 166 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů, ve znění pozdějších předpisů, doplnit odstavec 5, který zní:  

 

„(5) Nejvyšší výměra příspěvku ke dni jeho přiznání nesmí překročit měsíčně 1,3 

násobek částky průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře za předchozí kalendářní 

rok zveřejněné Českým statistickým úřadem.“.  

E.2.  (Jednalo by se o novou část druhou, nové čl. III body 1 až 4 a čl. IV)  

V souvislosti se „zastropováním“ výsluhového příspěvku předkládá pozměňovací návrh k 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=131647)



- 5 - 

 

zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů:   

 

„1. V § 4 odst. 1 písmeno o) zní:  

 

„o) služební příspěvek na bydlení u vojáků z povolání,“.  

  

2. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zm), které zní:  

 

„zm) výsluhové náležitosti vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních 

sborů podle zvláštních právních předpisů3); jde-li však o příjem ve formě pravidelně vyplácené 

výsluhové náležitosti nebo výsluhového nároku, je od daně osvobozena z úhrnu takovýchto 

příjmů nejvýše částka ve výši 30 000 Kč měsíčně.“.  

 

3. V § 4 se vkládá nový odstavec 3, který zní:  

 

 „(3) Osvobození pravidelně vyplácených výsluhových náležitostí vojáků z povolání a 

výsluhových nároků příslušníků bezpečnostních sborů uvedených v odstavci 1 písm. zm) se 

nepoužije v případě, kdy úhrn takovýchto příjmů u poplatníka překročí částku 30 000 Kč 

měsíčně.“. 

 

4. V § 36 odst. 2 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které 

zni:  

 

„u) z výsluhového příspěvku u vojáků z povolání a výsluhového nároku příslušníků 

bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3), pokud jejich úhrn u poplatníka 

přesáhne částku 30 000 Kč měsíčně.“.  

 

Čl. IV 

Přechodné ustanovení 

 

 Ustanovení § 4 odst. 1 písm. o) a zm) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije pro zdaňovací období, které započalo 

v roce 2018.“. 

F. Poslanec Roman Váňa 

F.1.  (SD 6441) 

V čl. I za bod 22 vložit nové body ve znění: 

„V § 119 se na konci textu věty druhé doplňují slova „služebním předpisem“.“. 

„Za § 119 se vkládá nový § 119a, který zní: 

„§ 119a 

 

Příplatek za sportovní reprezentaci 

 

Příslušník, který koná službu spojenou s vykonáváním sportovních činností, sportovní 

státní reprezentací nebo trenérsko-metodickou činností, má nárok na příplatek za sportovní 
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reprezentaci ve výši 5 000 Kč až 25 000 Kč měsíčně. Jeho výši v  rámci rozpětí stanoví ředitel 

bezpečnostního sboru služebním předpisem.“.“. 

 

Následující body přečíslovat. 

 

F.2.  V čl. I se dosavadní bod 30 vypouští. Následující se přeznačí. 

 

 

 

V Praze dne 25. května 2017 

 

Mgr. Stanislav Huml, v. r. 

zpravodaj garančního výboru pro bezpečnost 
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