
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. listopadu 2017. 

Vláda dne 11. září 2017 na svém zasedání rozhodla o navýšení platů státních 

zaměstnanců ve veřejné sféře o 10 % (a u učitelů o 15 %). 

Navrhované opatření se dotkne všech státních zaměstnanců, avšak tento předkládaný 

návrh nařízení vlády se dotýká 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 

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. Avizované navýšení platových tarifů 

příslušníků bezpečnostních sborů, které finančně spravuje Ministerstvo vnitra, od 1. listopadu 

2017 o 10 %  činí ve finančním vyjádření cca 451 mil. Kč pro rok 2017  a cca 2 939 mil. Kč 

pro rok 2018 v celoročním vyjádření (tato částka je kalkulována včetně povinných odvodů a 

FKSP). Pro úplnost, tyto finanční prostředky se týkají pouze platů pro příslušníky Policie 

České republiky a Hasičského záchranného sboru bez finančních prostředků určených pro 

platy příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace. 

Obdobně bude třeba navýšit rozpočet Generální inspekce bezpečnostních sborů, 

Vězeňské služby, Celní správy a Bezpečnostní informační služby, kde však budou s ohledem 

na počty příslušníků jednotlivých bezpečnostních sborů výrazně nižší.  

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 
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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 

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. listopadu 2017. 
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