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A. Věcný záměr zákona o veteránech bezpečnostních sborů 

Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže 

• Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 361/2003, Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,  

ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
• Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona  
č. 183/2017 Sb. 

• Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 
• Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zhodnocení stávající právní úpravy  
Právní úprava dotýkající se veteránů bezpečnostních sborů je roztříštěná. 
 
V současné době řeší postavení příslušníků bezpečnostních sborů primárně zákon  
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „služební zákon“). Za příslušníka bezpečnostního sboru je považována 
fyzická osoba vykonávající službu v Policii České republiky, Hasičském záchranném sboru 
České republiky, Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, Generální 
inspekci bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační službě a Úřadu pro zahraniční 
styky a informace.  

Služební zákon upravuje především právní poměry, služební vztahy a odměňování 
příslušníků bezpečnostních sborů, kteří v daném čase vykonávají službu. Bývalým 
příslušníkům se služební zákon věnuje pouze okrajově. Služební zákon upravuje výsluhové 
nároky, kterými jsou odchodné a výsluhový příspěvek. Žádné další benefity bývalí příslušníci 
bezpečnostního sboru podle služebního zákona nečerpají.  

Úmrtné a příspěvek na pohřeb náleží pozůstalému pouze, dojde-li k úmrtí příslušníka  
ve služebním poměru.  

Zákon č.  273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o policii“), ve vztahu k bývalým policistům upravuje pouze jejich oprávnění nosit  
při vhodných příležitostech služební stejnokroj s odlišujícím označením, a to na základě 
souhlasu policejního prezidenta. 
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Také zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
upravuje oprávnění bývalého celníka nosit na základě souhlasu generálního ředitele služební 
stejnokroj s odlišujícím označením při vhodných příležitostech. 

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 
některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 
Sb., upravuje nošení služebního stejnokroje bývalým příslušníkem s označením příslušnosti 
k hasičskému záchrannému sboru a s odlišujícím označením a rovněž upravuje vydání 
průkazu bývalého příslušníka. Držitel průkazu bývalého příslušníka je oprávněn nosit 
služební stejnokroj s označením příslušnosti k hasičskému záchrannému sboru  
a s odlišujícím označením způsobem, který nepoškozuje dobrou pověst hasičského 
záchranného sboru. 

Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 
předpisů, o bývalých příslušnících inspekce vůbec nehovoří.    

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, také nijak neupravuje postavení bývalých příslušníků vězeňské služby.  

Zákony č. 153/1994 Sb., ani č. 154/1994 Sb. také nijak neupravují postavení bývalých 
příslušníků zpravodajských služeb. 

Váleční veteráni:  
 
Problematiku válečných veteránů a bývalých vojáků z povolání řeší několik právních 
předpisů: 
 zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech - základní úprava; definuje status 

válečného veterána a současně ukládá Ministerstvu obrany pečovat o válečné 
veterány, válečné hroby a spolupracovat se spolky a obecně prospěšnými 
společnostmi sdružujícími a podporujícími veterány 

 zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání - válečných veteránů a vojenských 
důchodců se týká především § 59 a dále ustanovení o postupu v případě úmrtí  
či zranění vojáka; zákon dále upravuje výsluhové náležitosti, odškodnění pozůstalých 
po vojákovi, který padl v zahraniční misi, a mimořádné rehabilitace pro vojáky po 
návratu z mise 

 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - zákon, který vymezuje poskytování 
sociálních služeb v ČR a zakotvuje nárok na poskytnutí příspěvku na péči,  
a to dle 4 stupňů závislosti (dříve bezmocnosti), definuje druhy sociálních služeb  
a formy jejich poskytování (např. domovy pro seniory, pečovatelskou službu a další 
typy sociálních služeb a s tím spojené otázky) 

 
V rámci resortu Ministerstva obrany je zřízen Odbor pro válečné veterány, který primárně 
plní úkoly vyplývající ze zákona o válečných veteránech.  
 
Ačkoliv řada úkolů vyplývajících ze zákona o válečných veteránech se vztahuje k uznávání  
a péči o veterány druhé světové války a účastníky odboje, zákon o válečných veteránech 
upravuje také péči o novodobé veterány, zraněné veterány a jejich rodinné příslušníky.  

Ministerstvo obrany podle tohoto zákona zřizuje domov péče o válečné veterány.  
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V rámci areálu Ústřední vojenské nemocnice funguje LDN, Domov pro seniory a Domov Vlčí 
mák – domov se zvláštním režimem. Tyto instituce fungují podle zákona o sociálních 
službách, nicméně zohledňují to, zda je osoba veteránem nebo vojenským důchodcem.  

Ministerstvo obrany má ze zákona povinnost spolupracovat se spolky, které sdružují 
převážně válečné veterány. 
 
Péče a spolupráce s veterány je v resortu Ministerstva obrany komplexní a zastřešená 
jedním útvarem.  
 
Zahraniční právní úprava 

Pokud jde o právní úpravu dané problematiky platnou ve státech Evropské unie (dále jen 
„EU“), nenalezneme zde mnoho prostoru pro inspiraci. Ze všech oslovených členských států 
EU zaslalo své vyjádření Rakousko, Nizozemsko, Polsko, Belgie, Španělsko a Maďarsko, 
přičemž žádný z těchto států nemá zvláštní zákon o policejních veteránech či jeho obdobu 
(problematika veteránů ostatních bezpečnostních sborů nebyla zjišťována). Dílčí úpravu 
specifických institutů zde však lze najít. 
 
Rakousko 
Rakousko nemá zvláštní právní předpis týkající se policejních veteránů; bývalým policejním 
příslušníkům ani nepřiznává žádné benefity. Až na zcela výjimečné případy (na základě 
smlouvy a dobrovolnosti) zde také není možnost povolávat bývalé policejní příslušníky 
k plnění úkolů bezpečnostního sboru. Existuje však možnost povýšit bývalého policejního 
příslušníka, a to rozhodnutím prezidenta, který může přenést tuto pravomoc na ministra 
vnitra. Takový příslušník má poté právo užívat tuto vyšší hodnost a taktéž nosit uniformu  
při zvláštních příležitostech. 
 
Nizozemsko 
Rovněž v Nizozemsku neexistuje žádný zákon o policejních veteránech, ani právní předpis 
upravující postavení bývalých policejních příslušníků. Zakotveny jsou pouze benefity 
(kompenzace a zdravotní péče) v případě oficiálně ustanovené nemoci z povolání. Rovněž 
neexistuje zvláštní úprava pro povyšování bývalých policejních příslušníků a není zakotvena 
ani možnost povolávat bývalé policejní příslušníky k plnění úkolů bezpečnostního sboru. 
 
Polsko 
Ani Polsko nemá speciální zákon či právní úpravu týkající se policejních veteránů. Rovněž 
není v polském právním řádu zakotvena definice bývalých policejních příslušníků. Stejně 
jako v České republice zde však existuje systém výsluh a poskytování benefitů pro bývalé 
policisty, kteří v důsledku úrazu či nemoci nejsou schopni nadále sloužit. Za zákonem 
stanovených podmínek se těmto bývalým policistům poskytují starobní, popřípadě invalidní 
důchod, zdravotní a sociální benefity a rovněž mají právo na vlastnictví obytných nemovitostí 
nebo pomoc v oblasti bytové výstavby. Finanční příspěvky se poskytují dále rodině 
zemřelého policisty. Pokud jde o možnost povyšování bývalých policejních příslušníků, nemá 
Polsko žádnou zvláštní úpravu; na žádost ministra vnitra však lze ve výjimečných případech 
povýšit příslušníka in memoriam (rozhoduje prezident republiky). 
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Belgie 
Belgie upravuje částečně problematiku bývalých policejních příslušníků ve svém nařízení 
(Regulation on the Reserve Police), nicméně toto nařízení se týká pouze úzkého okruhu 
bývalých příslušníků, kteří splní speciální podmínky stanovené v nařízení (věková kategorie 
pro ženy je zde 50 let, pro muže 60 let, musí být hodni vykonávat činnost policejního 
příslušníka v záloze a nesmí být členy politické strany). Bližší podrobnosti však zástupci 
Belgie neuvedli. Obecně nicméně belgická právní úprava postavení bývalých policejních 
příslušníků nezakotvuje. 
 
Španělsko 
Také Španělsko nemá zákon upravující komplexně danou problematiku. Dílčím způsobem je 
pozice bývalých policejních příslušníků vymezena v národním policejním právu, nicméně 
hlubší úprava chybí. Bývalým policejním příslušníkům je přiznáno právo požívat čestného 
statusu, nemají však právo na ekonomické benefity. Za zvláštních okolností (vyžaduje-li  
to bezpečnostní situace) mohou být bývalí policejní příslušníci do 65 let věku výjimečně 
povoláni k plnění úkolů bezpečnostního sboru. Ve výjimečných případech a na základě 
speciálních podmínek může být bývalý policejní příslušník povýšen (povýšení navrhuje 
ministr vnitra, rozhoduje rada ministrů). Takové povýšení s sebou nenese ekonomické 
výhody. 
 
Maďarsko 
Taktéž Maďarsko nemá zvláštní zákon pro bývalé policejní příslušníky. Existuje však řada 
ustanovení týkajících se bývalých policejních příslušníků, zejména v zákoně o zaměstnávání 
v orgánech činných v trestním řízení. Zde je zakotvena zákonná definice zaměstnanců  
ve výslužbě, která v sobě zahrnuje též bývalé policejní příslušníky, pokud splňují podmínky 
pro přiznání starobního či invalidního důchodu a další vymezené podmínky. Tito mají nárok 
na zdravotní, sociální, kulturní a sportovní benefity poskytované ministerstvem vnitra  
a policií. Dále mohou nosit uniformu a užívat odpovídající hodnost vysloužilého policisty.  
Pro bývalé policejní příslušníky, které nelze zahrnout pod předmětnou zákonnou definici, 
neexistuje speciální právní úprava.  
 

Dopady stávajícího stavu 

Situace v jiných resortech 
 
Na rozdíl od resortu Ministerstva obrany neexistuje v rámci resortu Ministerstva vnitra, 
potažmo Ministerstva financí a Ministerstva spravedlnosti, útvar, který by se problematikou 
veteránů všech bezpečnostních sborů komplexně zabýval.  
 
Je ale třeba přiznat, že postavení veteránů bezpečnostních sborů je odlišné od postavení 
válečných veteránů, protože se výrazně liší charakter služby a nasazení. Zatímco váleční 
veteráni jsou buď velmi staří pamětníci II. světové války, nebo bývalí vojáci nasazení  
v zahraničích misích ve válečných oblastech, veteráni bezpečnostních sborů jsou osoby, 
které po poměrně dlouhé časové období vykonávaly svou službu v rámci konkrétního 
bezpečnostního sboru na území ČR.  
 
Zásadně se také liší počet válečných veteránů a počet veteránů bezpečnostních sborů.  
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Důvody potřebnosti nové právní úpravy 
• odstranění roztříštěnosti právní úpravy 
• zvýšení prestiže veteránů bezpečnostních sborů 
• zavedení dalších benefitů pro veterány bezpečnostních sborů 

Je třeba odstranit roztříštěnost a nedostatečnost stávající právní úpravy postavení veteránů 
bezpečnostních sborů. Komplexní právní úprava přizná status veterána osobám, které  
na to budou mít právní nárok a splní podmínky zákonem stanovené. Poté, co si veřejnost na 
tento pojem zvykne, může dojít i k růstu prestiže veteránů bezpečnostních sborů. I z tohoto 
důvodu je ale nezbytné, aby kritéria, za kterých bude bývalý příslušník bezpečnostních sborů 
považován za veterána, byla relativně přísná a jednoznačná. V opačném případě by prestiže 
dosaženo nebylo.  
Jak vyplývá ze Závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace (RIA), pouze nový zákon 
odstraní nedostatky komplexně.  

Způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení  
do právního řádu  

Navrhovaný obsah a struktura zákona o veteránech bezpečnostních 
sborů  
Zákon bude definovat komu a za jakých podmínek bude přiznán status veterána 
bezpečnostních sborů. Zákon bude vymezovat podmínky pro vydání osvědčení veterána 
bezpečnostního sboru. Dále bude zákon upravovat postavení, práva a povinnosti veteránů 
bezpečnostních sborů a stanovovat úkoly Ministerstva vnitra v oblasti péče o veterány 
bezpečnostních sborů a jeho roli při zabezpečování slavnostních a pietních akcí za účasti 
veteránů bezpečnostních sborů.  

Definice veterána bezpečnostních sborů 

Za bezpečnostní sbor bude pro účely zákona považována Policie České republiky, Hasičský 
záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České 
republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba  
a Úřad pro zahraniční styky a informace. 
 
Za veterána bezpečnostního sboru bude považován bývalý příslušník bezpečnostního sboru, 
jehož služební poměr trval nejméně 25 let, pobírá výsluhový příspěvek nebo starobní  
či invalidní důchod a je bezúhonný.  

Do požadované délky doby trvání služebního poměru bude započítávána služba v různých 
bezpečnostních sborech, služba vojáka z povolání a pracovní poměr, který se ze zákona 
přeměnil na služební poměr, obdobně jako je tomu v případě vzniku nároku na výsluhový 
příspěvek podle služebního zákona. 

Způsob započítávání doby rozhodné bude upraven analogicky, jako je tomu v § 224 
služebního zákona. Do doby rozhodné se započtou doby, po které trval služební poměr  
na území České republiky, včetně doby trvání služebních poměrů na území 
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československého státu do 31. prosince 1992, do nabytí účinnosti služebního zákona,  
s výjimkou doby 
a) zařazení v neplacené záloze, s výjimkou zařazení v této záloze z důvodu čerpání 
mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené poskytnuté příslušníkovi v rozsahu, v němž je 
příslušnici poskytována mateřská dovolená, a s výjimkou zvolení do funkce v odborové 
organizaci, 
b) neschopnosti ke službě, po kterou nenáleží služební příjem ve zvláštních případech,  
nebo nemocenské,  
c) zproštění výkonu služby, jestliže příslušníkovi nebyl doplacen rozdíl, o který byl jeho 
služební příjem zkrácen, a 
 d) výkonu vazby a trestu odnětí svobody, s výjimkou případů, kdy měl příslušník podle 
zvláštního právního předpisu nárok na náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě nebo 
trestu odnětí svobody. 

  
Do doby rozhodné pro výsluhové nároky se započtou též doby pracovního poměru, které  
se podle zvláštních právních předpisů posuzují jako doby služebního poměru, s výjimkou 
doby 
a) výkonu vazby a trestu odnětí svobody, s výjimkou případů, kdy podle zvláštního právního 
předpisu vznikl nárok na náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě nebo trestu odnětí 
svobody, 
b) pracovní neschopnosti, po kterou nenáleželo nemocenské, 
c) rodičovské dovolené (s výjimkou rodičovské dovolené poskytované příslušníkovi  
v rozsahu mateřské dovolené) a 
d) pracovního volna bez náhrady mzdy delšího než 1 měsíc. 
 
Do doby rozhodné pro výsluhový příspěvek se nezapočtou doby služby 
a) příslušníka Sboru národní bezpečnosti zařazeného ve složce Státní bezpečnosti na úseku 
s kontrarozvědným nebo rozvědným zařazením anebo ve funkci vyšetřovatele nebo 
náčelníka odboru a vyšší ve složce Státní bezpečnost, 
b) příslušníka v ozbrojených silách se zařazením ve vojenské kontrarozvědce, 
c) příslušníka v ozbrojených silách se zařazením v útvaru rozvědky Československé lidové 
armády, jestliže nebyl zařazen ve funkci obsluhy technických zařízení pro vojenský průzkum,  
d) příslušníka Sboru národní bezpečnosti zařazeného v politickovýchovné správě (útvaru) 
Federálního ministerstva vnitra, Ministerstva vnitra České republiky nebo Ministerstva vnitra 
Slovenské republiky, který přímo vykonával politickovýchovnou činnost, 
e) příslušníka Sboru národní bezpečnosti zařazeného ve funkci zástupce náčelníka (velitele) 
pro politickovýchovnou práci, 
f) příslušníka Sboru nápravné výchovy zařazeného ve funkci zástupce náčelníka správy 
nebo útvaru pro politickovýchovnou práci a 
g) vojáka Československé lidové armády zařazeného v Hlavní politické správě 
Československé lidové armády, který přímo vykonával politickovýchovnou činnost nebo který 
byl zařazen ve funkci zástupce velitele pro politickovýchovnou práci anebo propagandisty. 
 
Zákon by měl umožňovat ministru vnitra prominout nesplnění podmínky spočívající 
v požadované délce odsloužených let v případech hodných zvláštního zřetele. Těmito 
případy by mohlo být např. vykonání mimořádně záslužného činu při plnění služebních úkolů 
apod. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB37B9X4S)



8 
 

Bývalí příslušníci všech výše uvedených bezpečnostních sborů budou označováni jako 
„veterán bezpečnostních sborů“ bez dalšího rozlišování.  

Bezúhonnost veterána bezpečnostních sborů bude definována analogicky podle služebního 
zákona. Porušení podmínky bezúhonnosti po skončení služebního poměru bude mít  
za následek ztrátu postavení veterána bezpečnostních sborů. 

Za veterána bezpečnostních sborů se nebude dále považovat příslušník bezpečnostního 
sboru, i když splňuje podmínky trvání služebního poměru k některému z bezpečnostních 
sborů, pokud byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody  
za úmyslný trestný čin i po skončení služebního poměru nebo mu byl uložen kázeňský trest 
odnětí služební hodnosti. 
 
Váleční veteráni – příslušníci bezpečnostních sborů 

Zákon o veteránech bezpečnostních sborů by měl pamatovat také na situace, kdy bývalí 
příslušníci bezpečnostního sboru, kteří nesplní podmínku délky služby nezbytnou  
pro přiznání statusu „veterán bezpečnostních sborů“, ale je jim přiznán status „válečný 
veterán“ podle zákona č. 170/2002 Sb. 

V současné době příslušník bezpečnostního sboru obdrží od Ministerstva obrany osvědčení 
válečného veterána podle zákona č. 170/2002 Sb., nicméně není oprávněn čerpat většinu 
benefitů přímo poskytovaných nebo zprostředkovávaných Ministerstvem obrany také 
novodobým válečným veteránům, neboť není vojákem. 

Z tohoto důvodu je třeba, aby zákon o veteránech bezpečnostních sborů stanovil, že každý 
bývalý příslušník bezpečnostního sboru se statusem „válečný veterán“ podle zákona 
č. 170/2002 Sb. bude považován za veterána bezpečnostních sborů.  
 
Obdobným způsobem jako k novodobým válečným veteránům bude přistupováno také  
k bývalým příslušníkům bezpečnostních sborů, kteří pozbyli zdravotní způsobilost k výkonu 
služby v důsledku vážné újmy na zdraví utrpěné v souvislosti s plněním uložených 
služebních úkolů. 
 
Osvědčení 

Osvědčení veterána bezpečnostních sborů bude vydávat Ministerstvo vnitra bývalým 
příslušníkům bezpečnostních sborů, kteří splní zákonem stanovené náležitosti,  
a to na základě jejich žádosti. Při vydávání osvědčení se bude postupovat podle správního 
řádu. Ministerstvo vnitra bude disponovat postavením správního orgánu vůči všem 
žadatelům (bývalým příslušníkům bezpečnostních sborů) bez ohledu na skutečnost,  
zda místem jejich posledního služebního působiště byly bezpečnostní sbory patřící  
do působnosti Ministerstva vnitra nebo bezpečnostní sbory v působnosti jiných resortů  
či vlády ČR.   
 
Práva a povinnosti veteránů bezpečnostních sborů 

Veteráni budou mít (a mají již nyní) právo sdružovat se v zájmových organizacích, 
občanských sdruženích či spolcích v souladu s platnou legislativou. Budou mít právo nosit 
stejnokroj veterána bezpečnostního sboru s odlišujícím označením.  
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V případě služby veterána ve více bezpečnostních sborech bude jeho nárok na nošení 
služebního stejnokroje bezpečnostního sboru s odlišujícím označením veterána posuzován 
podle pravidel toho bezpečnostního sboru, ve kterém byl zařazen v době ukončení 
služebního poměru k České republice, v odůvodněném případě jiného bezpečnostního 
sboru, kde sloužil. Stávající zákonná oprávnění policejního prezidenta a ostatních ředitelů 
bezpečnostních sborů zůstanou zachována. 

Je třeba mít na paměti, že zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České 
republiky v současné době neumožňuje bývalým příslušníkům vězeňské služby nosit 
uniformy. V tomto ohledu by tedy mělo dojít k novelizaci zákona č. 555/1992 Sb., respektive 
je třeba zvážit novelizaci všech dotčených, výše uvedených, předpisů a stanovení 
jednotného způsobu vydávání souhlasu s nošením uniformy. Přitom úprava obsažená 
v zákoně o hasičském záchranném sboru je v současné době nejkomplexnější.   

Povinností veteránů bezpečnostních sborů bude vystupovat a jednat tak, aby nebylo 
poškozováno dobré jméno České republiky, bezpečnostních sborů České republiky  
a veteránů bezpečnostních sborů České republiky.  
 
Povyšování veteránů bezpečnostních sborů 

Zákon upraví jmenování veteránů bezpečnostních sborů do vyšších služebních hodností.  

Podle pravidel upravených služebním zákonem pozbývá odchodem ze služebního poměru 
příslušník bezpečnostního sboru „služební hodnost“ (např. komisař), „hodnostní označení“ 
(např. major) i „hodnost“ (např. generálporučík).  

Budoucí zákon stanoví, že „veterán bezpečnostních sborů“ má právo při vhodných 
příležitostech užívat nejvyšší hodnostní označení (hodnost) dosažené v průběhu celého 
služebního poměru, jako čestné hodnostní označení. 

Budoucí zákon stanoví, že veteránovi bezpečnostních sborů bude zároveň s osvědčením 
určeno hodnostní označení (hodnost) odpovídající nejvýše dosaženému v průběhu celého 
služebního poměru (do roku 2006 se takto zohledňuje hodnost, s výjimkou hodnosti 
příslušníka Celní správy ČR). Toto hodnostní označení (hodnost) má právo při vhodných 
příležitostech užívat a slouží také pro účely místa v hierarchii a pro potřeby dodržování 
pravidel služební zdvořilosti. Označuje se též na stejnokroji.  

Veterán by za stanovených podmínek mohl být povýšen (a to i opakovaně) do vyššího 
hodnostního označení (hodnosti). 

S čestným hodnostním označením se však nebudou pojit žádné další nároky. V případě 
opětovného přijetí do služebního poměru se k čestnému hodnostnímu označení nebude 
přihlížet.  
 
Povyšování příslušníků bezpečnostních sborů in memoriam 

Dále by měla být upravena možnost jmenování příslušníka bezpečnostního sboru do vyšší 
služební hodnosti in memoriam v případě, kdy by došlo k jeho úmrtí v souvislosti s plněním 
služebního úkonu. Řešení této otázky by ale vyžadovalo novelizaci služebního zákona,  
což tento věcný záměr nepředpokládá. 
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Péče o veterány bezpečnostních sborů  
 
Za účelem zajištění péče o veterány bezpečnostních sborů bude zřízeno oddělení péče  
o veterány bezpečnostních sborů. Hlavními úkoly tohoto oddělení budou organizace  
a zajišťování péče o veterány bezpečnostních sborů, prevence sociálně nežádoucích jevů  
a poskytování zákonem předpokládaných benefitů.  
Oddělení dále povede jmenné přehledy veteránů bezpečnostních sborů, bude svolávat rady 
veteránů či vytvářet vhodné podmínky pro činnost klubů veteránů (např. zajištěním prostorů 
pro schůzovou činnost atd.). 
Seznamy veteránů – bývalých příslušníků zpravodajských služeb povedou tyto zpravodajské 
služby, které také budou zajišťovat péči o své veterány.  

Na základě žádosti pozůstalých se oddělení bude moci spolupodílet na organizaci 
pohřebních obřadů veteránů bezpečnostních sborů (věnec, příspěvek na pohřeb). 

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí a Ministerstvo spravedlnosti budou dále umožňovat 
spolkům, mezi jejichž členy bude více jak 50 % bývalých příslušníků bezpečnostních sborů, 
bezplatně využívat objekty, s nimiž hospodaří ministerstva a právnické osoby jimi zřízené,  
k provozování schůzové činnosti nebo pořádání kulturních a společenských akcí. 

Veteránům bezpečnostních sborů bude moci být poskytována zdravotní služba (např. 
možnost zůstat registrován v péči služebního lékaře i po ukončení služebního poměru)  
a vytvářeny podmínky pro uspokojování kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb  
a zájmové činnosti obsahově se vztahující k bezpečnostním sborům (například příspěvky  
na domácí a zahraniční rekreace, na ubytování v ubytovnách a zařízeních ministerstev nebo 
na lázeňskou léčebně rehabilitační péči nebo rekreační pobyt v zařízeních ministerstev,  
dále příspěvky na kulturu, tělovýchovu a sport, příspěvky na stravování; veteránům budou 
moci být rovněž věnovány dary při životním výročí nebo poskytnuta sociální výpomoc).  
Tyto benefity však nebudou nárokové.  

Oddělení péče o veterány bude nakládat s prostředky ze samostatné položky státního 
rozpočtu – v kapitole Ministerstva vnitra.  

Velikost tohoto oddělení se bude odvíjet od množství zákonem svěřených úkolů.  

Pokud se jedná o samotné kvalifikační předpoklady zaměstnanců ministerstva, předpokládá 
se 9 vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, kteří budou zařazeni v 11. až 15. platové třídě, 
dále se předpokládá jedno pracovní místo administrativního charakteru, zařazené  
do 9. platové třídy.  

Organizační strukturu tohoto pracoviště by měl tvořit jeden představený a 9 státních 
zaměstnanců. 
 
Používání symbolů 

Veteráni bezpečnostních sborů budou moci při činnosti a za účelem své propagace  
a prezentace navenek užívat své symboly (znak, prapor, pamětní listy, odznaky, medaile, 
vyznamenání). 
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Problematiku symboliky primárně zaměřenou na odlišující označení „veteránů 
bezpečnostních sborů“ je možné řešit dvojím způsobem: 

1) každý bezpečnostní sbor bude disponovat vlastním vizuálně unikátním odlišujícím 
označením pro „veterána bezpečnostního sboru“, např. odznakem, rukávovým znakem 

2) pro všechny bezpečnostní sbory bude vytvořeno jedno společné vizuálně unikátní 
odlišující označení „veterána bezpečnostních sborů“. 

 
Navrhovaná účinnost 
Vzhledem k předpokládanému vytvoření nového pracoviště MV věnujícímu se problematice 
veteránů a nutnosti jeho vybudování se navrhuje účinnost nového zákona k 1. 1. 2021. 
 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním 
pořádkem ČR, s mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána,  
a se závazky vyplývajícími pro ČR z jejího členství v Evropské unii 
Z hlediska vztahu právního řádu ČR k právu EU lze konstatovat, že navrhovaný věcný záměr 
právní úpravy nespadá do pravomoci EU, nýbrž do pravomoci členských států, a nová 
navrhovaná právní úprava je proto s právem EU slučitelná. 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní 
úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty,  
na podnikatelské prostředí ČR, dále sociální dopady a dopady  
na životní prostředí 
Přijetí zákona bude mít dopad na státní rozpočet.  

V současné době se bývalým příslušníkům bezpečnostních sborů vyplácí ročně více než  
3,5 miliardy korun. Ke dni 31. 12. 2017 byl vyplácen výsluhový příspěvek 30 056 bývalým 
příslušníkům bezpečnostních sborů (PČR, HZS, BIS, ÚZSI, GIBS), přičemž celkové roční 
náklady činily 3 680 091 052 Kč. Průměrná výše výsluhového příspěvku tak v roce 2017 
činila 10 369 Kč měsíčně. 

K otázce výše finančních prostředků vynaložených na další benefity (např. rehabilitace, 
lázeňské pobyty apod.), které se poskytují současným příslušníkům bezpečnostních sborů  
a jsou hrazeny z rozpočtu Krajských ředitelství Policie České republiky, byla oslovena 
jednotlivá Krajská ředitelství PČR. Vynaložené finanční prostředky a počet čerpajících 
příslušníků se v jednotlivých krajích pochopitelně liší, nicméně z poskytnutých údajů lze 
učinit závěr, že výše poskytovaných finančních prostředků (v letech 2016 a 2017) činila  
na osobu rámcově 1000 Kč.  

Tedy v případě, že by dle předpokladů byla veteránům bezpečnostních sborů, nad rámec 
výsluhového příspěvku, poskytována obdobná šíře benefitů jako je v současné době 
poskytována za zákonem stanovených podmínek současným příslušníkům bezpečnostních 
sborů, jednalo by se o zásah do státního rozpočtu a rozpočtů bezpečnostních sborů. 

Za předpokladu, kdy by se za veterána bezpečnostního sboru považoval bývalý příslušník 
bezpečnostního sboru, jehož služební poměr k některému z bezpečnostních sborů trval 
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nejméně 25 let, jak předpokládá tento návrh věcného záměru zákona, týkal by se nárok na 
benefity 5 885 osob (příslušníci PČR a HZS, počty k 31. 12. 2017). Rámcově je tedy nutné 
počítat s navýšením rozpočtu pro příslušníky PČR a HZS o 5 885 000 Kč ročně. 

Pro ucelenější představu uvádíme rovněž vyčíslení nákladů pro případ, kdy by se za 
veterána bezpečnostního sboru považoval bývalý příslušník bezpečnostního sboru, jehož 
služební poměr k některému z bezpečnostních sborů trval nejméně 30 let. V tomto případě 
by se nárok týkal 1 773 osob (příslušníci PČR a HZS, počty k 31. 12. 2017). Rámcově by tak 
bylo nutné počítat s navýšením rozpočtu pro příslušníky PČR a HZS o 1 773 000 Kč ročně. 

Za předpokladu, kdy by se za veterána bezpečnostního sboru považoval bývalý příslušník 
bezpečnostního sboru, jehož služební poměr k některému z bezpečnostních sborů trval 
nejméně 20 let, týkal by se nárok 13 941 osob (příslušníci PČR a HZS, počty k 31. 12. 2017). 
Rámcově by tak bylo nutné počítat s navýšením rozpočtu pro příslušníky PČR a HZS o  
13 941 000 Kč ročně.   

Konečně za předpokladu, kdy by se za veterána bezpečnostního sboru považoval bývalý 
příslušník bezpečnostního sboru, jehož služební poměr k některému z bezpečnostních sborů 
trval nejméně 15 let, týkal by se nárok na benefity 23 150 osob (příslušníci PČR a HZS, 
počty k 31. 12. 2017). Rámcově by tak bylo nutné počítat s navýšením rozpočtu  
pro příslušníky PČR a HZS o 23 150 000 Kč ročně.   

Další finanční prostředky budou potřeba rovněž na benefity pro příslušníky Bezpečnostní 
informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Generální inspekce 
bezpečnostních sborů, Celní správy ČR a Vězeňské služby ČR. Tyto náklady nejsou 
v současné době vyčísleny. 

Předpokládané náklady na vytvoření oddělení péče o veterány by měly činit v prvém roce 
cca 9 mil. Kč, v dalších letech přibližně 6,5 mil. Kč ročně. O tyto finanční prostředky bude 
třeba, s přihlédnutím k vývoji inflace, každoročně navýšit rozpočet ministerstva.  

Z celkových nákladů uvažovaných pro první rok se předpokládá, že na zajištění mzdových 
prostředků připadne částka 4 787 280 Kč, včetně souvisejících výdajů na povinné pojistné  
a FKSP činí tento objem v celoročním vyjádření celkem 6 510 701 Kč s trvalým dopadem  
do státního rozpočtu. Na materiálně technické vybavení včetně výpočetní techniky  
a softwarových produktů pro 10 zaměstnanců ministerstva je třeba zajistit 2,5 mil. Kč. V této 
částce jsou zahrnuty i náklady spojené se zřízením příslušných informačních systémů 
vedených ministerstvem. 

Kalkulace mzdových nákladů je prováděna ze stanoveného průměrného platu  
ze střednědobého výhledu na rok 2021, tedy je velmi pravděpodobné, že náklady se budou 
lišit v návaznosti na schválenou systemizaci služebních míst a rozpočet v roce 2021. 
Přesnější kalkulaci v tuto chvíli není možné provést s ohledem na předpokládané zřízení 
služebních míst od 1. 1. 2021. 

S ohledem na výše uvedené je proto třeba přiměřeně navýšit finanční prostředky kapitoly 
„314 – Ministerstvo vnitra“. Požadavek na stanovení nových 10 systemizovaných služebních 
míst je stanoven na nejnižší možné úrovni pro zajištění níže uvedených činností. 
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Pokud se jedná o samotné kvalifikační předpoklady zaměstnanců ministerstva, předpokládá 
se 9 vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, kteří budou zařazeni v 11. až 15. platové třídě, 
dále se předpokládá jedno pracovní místo administrativního charakteru, zařazené  
do 9. platové třídy.  
 
Zákon přispěje k lepší sociální situaci veteránů bezpečnostních sborů a jejich rodin.   
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady na hospodářské subjekty, zejména  
na malé a střední podnikatele. Návrh nebude mít dopad na podnikatelské prostředí ČR 
ani dopad na životní prostředí. 
 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení  
ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zachování principu rovnosti mužů a žen a zákazu 
diskriminace. 
 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení  
ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
Na nakládání s osobními údaji veteránů bezpečnostních sborů se plně použije obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a související právní předpisy.    
 
Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
Bylo provedeno zhodnocení korupčních rizik v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. h) Legislativních 
pravidel vlády, a to podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment, Metodika 
hodnocení korupčních rizik), kterou uveřejnil Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí. 
 
Přiměřenost 
Návrh věcného záměru zákona se zaměřuje na postavení veteránů bezpečnostních sborů. 
Ve správním řízení budou vydávána osvědčení. Vydání osvědčení bude nárokové,  
bez jakékoliv diskreční pravomoci správního orgánu. V ostatních bodech návrhu zákona není 
korupční riziko identifikováno. 
 
Efektivita 
Nově navrhované postavení veteránů bezpečnostních sborů lze efektivně implementovat 
v krátkém časovém úseku. Je nicméně nutné vybudovat útvar, který se bude v rámci MV 
problematikou veteránů zabývat. Proto by nový zákon měl nabýt účinnosti v roce 2021. 

Odpovědnost 
Z návrhu věcného záměru zákona je zjevné, že hlavní kompetenční roli v dané oblasti bude 
sehrávat především Ministerstvo vnitra. Dalšími dotčenými resorty budou Ministerstvo 
spravedlnosti a Ministerstvo financí. 
Z hlediska soustředění pravomocí k tvorbě legislativy (novely zákona) nepřináší navrhovaná 
právní úprava jejich nekontrolované rozdělení mezi vyšší počet neurčitých osob. Osoby 
odpovědné za konkrétní rozhodování bude možno jasně identifikovat (dle Organizačního 
řádu MV, respektive organizačních řádů MSp a MF). 
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Opravné prostředky 
Vydávání osvědčení a veškerá další řízení předpokládaná zákonem budou vedena  
ve správním řízení. Veškeré opravné prostředky předpokládané správním řádem tak budou 
zcela použitelné.  
 
Kontrolní mechanismy 
Jsou zde k dispozici vnitřní kontrolní mechanismy dotčených resortů vyplývající z principu 
subordinace a právní úpravy státní služby vykonávané státními zaměstnanci ve služebním 
poměru. Jde zejména o oprávnění představených vést podřízené státní zaměstnance, 
ukládat jim úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat výkon jejich služby a dávat jim k tomu 
příkazy. 
 
Transparentnost a otevřená data 
Návrh věcného záměru zákona nemá vliv na poskytování informací podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů. 
 
Dobrá praxe 
Navrhovaný věcný záměr nepřináší žádné nové, inovativní postupy, ale využívá stávajících 
ověřených postupů. 
Navrhovaná právní úprava se shoduje se známou dobrou praxí. Postupy a procesy  
v ní obsažené odpovídají stávajícím právním předpisům. 
 
Závěr hodnocení korupčních rizik 
V rámci zhodnocení korupčních rizik podle Metodiky CIA lze konstatovat, že věcný záměr 
zákona splňuje kritéria přiměřenosti, efektivity a jednoznačné odpovědnosti. 

Návrh nové právní úpravy jako celku se shoduje se známou dobrou praxí a navrhované 
postupy v ní obsažené se jeví přiměřené při srovnání s obdobnou legislativou. 

Návrh nového zákona o veteránech bezpečnostních sborů nepřináší zvýšení 
korupčních rizik oproti stávajícímu stavu. 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Přiznáním statutu veterána bezpečnostních sborů bývalým členům těchto bezpečnostních 
sborů by mělo dojít ve středně až dlouhodobém horizontu ke zvýšení prestiže 
bezpečnostních sborů. To by v dlouhodobém horizontu mělo přispět i k náboru budoucích 
vysoce kvalitních příslušníků bezpečnostních sborů. 
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