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B. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

1 Shrnutí Závěrečné zprávy RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Věcný záměr zákona o veteránech bezpečnostích sborů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo vnitra  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

1. leden 2021 

      

Implementace práva EU: Ne; (pokud zvolíte Ano): 
- uveďte termín stanovený pro implementaci:      .      

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem návrhu zákona je upravit postavení veteránů bezpečnostních sborů.  

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Návrh zákona bude mít dopad na státní rozpočet a rozpočty bezpečnostních sborů. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Návrh nemá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne  

Návrh nemá dopady na podnikatelské prostředí.  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

Návrh nemá dopady na územní samosprávné celky. 

3.5 Sociální dopady: Ano 

Návrh zlepší sociální postavení veteránů bezpečnostních sborů.  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Návrh nemá dopady na spotřebitele. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

Návrh nemá dopady na životní prostředí.  
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3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Návrh nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Návrh nemá dopady na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Návrh neobsahuje korupční rizika. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Návrh nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
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2 Důvod předložení a cíle 
 

Název 
Věcný záměr zákona o veteránech bezpečnostních sborů. 

 
Definice problému  
V současné době neexistuje právní úprava řešící komplexně a jednotně postavení bývalých 
příslušníků bezpečnostních sborů. 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. 

Kromě výsluhových příspěvků a možnosti nosit uniformu s odlišujícím označením nemohou 
bývalí příslušníci bezpečnostních sborů využívat žádné další benefity. Po mnoha letech, 
často desetiletích, služby, kterou odvedli při zajišťování bezpečnosti ČR a jejích obyvatel, 
mnohdy za cenu podlomeného zdraví, mají stejné postavení jako běžní občané ČR.  
To nepřispívá k jejich náležité prestiži ve společnosti.  

 

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Stávající právní úprava je roztříštěná.  

Veteránům bezpečnostních sborů se věnuje pouze okrajově několik zákonů.    

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „služební zákon“), upravuje výsluhové nároky bývalých 
příslušníků bezpečnostních sborů, 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, nevztahuje se na veterány bezpečnostních sborů. 

Další právní předpisy pak upravují možnost bývalých příslušníků bezpečnostních sborů nosit 
uniformy.  

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o policii“), ve vztahu k bývalým policistům upravuje jejich oprávnění nosit při vhodných 
příležitostech služební stejnokroj s odlišujícím označením, a to na základě souhlasu 
policejního prezidenta. 

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 
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k hasičskému záchrannému sboru a s odlišujícím označením a dále 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. 

 

Identifikace dotčených subjektů 
Subjekty dotčenými navrhovanou úpravou jsou v různé míře:  

1. Bývalí příslušníci bezpečnostních sborů,  

2. Policie České republiky,  

3. Hasičský záchranný sbor České republiky,  

4. Celní správa České republiky,  

5. Vězeňská služba České republiky,  

6. Generální inspekce bezpečnostních sborů,  

7. Bezpečnostní informační služba,  

8. Úřad pro zahraniční styky a informace, 

9. Veřejnost.  

 

Popis cílového stavu 
Cílem návrhu je zvýšení prestiže veteránů bezpečnostních sborů, zavedení možnosti 
povyšování veteránů bezpečnostních sborů a také možnosti povyšování příslušníků 
bezpečnostních sborů in memoriam.  

Je třeba odstranit roztříštěnost a nedostatečnost stávající právní úpravy postavení veteránů 
bezpečnostních sborů. Tím dojde k přiznání statusu veterána osobám, které na to budou mít 
právní nárok. 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.  

Nová právní úprava by měla vymezovat podmínky pro vydání osvědčení veterána 
bezpečnostního sboru a úkoly Ministerstva vnitra a dalších dotčených resortů v oblasti péče 
o veterány bezpečnostních sborů.  
 
Budoucí zákon rovněž vymezí postavení, práva a povinnosti veteránů bezpečnostních sborů, 
dále upraví možnost jmenování veteránů bezpečnostních sborů do vyšších hodnostních 
označení a možnost jmenování příslušníka bezpečnostního sboru do vyššího hodnostního 
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označení in memoriam v případě, kdy došlo k jeho úmrtí v souvislosti s plněním služebního 
úkonu. 

Pro péči o veterány bezpečnostních sborů bude zřízeno oddělení péče o veterány 
bezpečnostních sborů. 

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). 

 

Zhodnocení rizika  
Při přípravě této právní úpravy lze očekávat značnou míru nepochopení její potřebnosti  
ze strany laické veřejnosti.  

Jako další riziko se jeví nevhodné nastavení kritérií pro nárok na status veterána 
bezpečnostních sborů. Je vysoce nevhodné stanovit pro vznik nároku na status veterána 
shodná kritéria, jako pro vznik nároku na výsluhový příspěvek. V situaci, kdy  
se bezpečnostní sbory potýkají se skutečností, že řada příslušníků čeká na dovršení 15 let 
služby, aby následně od sboru odešli a čerpali výsluhový příspěvek, by další benefity pro 
takto definované veterány jen zvýšily motivace k odchodu ze sboru. Proto by za veterána 
měl být považován ten, kdo v bezpečnostním sboru odslouží výrazně delší časový úsek, jako 
vhodné se jeví 25 let. Dále pak je třeba zvážit, zda status veterána bezpečnostních sborů 
připadne každému bývalému příslušníku bezpečnostního sboru bez ohledu na náročnost 
služby, kterou v minulosti vykonával. Rovněž je třeba zabránit tomu, aby nárok na status 
veterána měli i příslušníci, kteří pozbyli požadavky bezúhonnosti.  

Jako další riziko zamýšlené právní úpravy lze očekávat i vznesení požadavků na výsluhový 
příspěvek a benefity i pro jiné zaměstnance pracující pro stát, případně pro územní 
samosprávné celky, resp. podílející se na plnění některých úkolů státu. Máme zde na mysli 
např. zástupce dobrovolných hasičských sborů, Horské služby, Vodní záchranné služby, 
strážníků obecních policií, ale i soudců, státních zástupců atd.   
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3 Návrh variant řešení 

Věcný základ řešení 

Nulová varianta – zachování současného stavu 
Přínosy:  
Nevzniknou žádné finanční nároky na státní rozpočet ani na rozpočty bezpečnostních sborů. 

Zápory:  
I nadále bude existovat nedostatečná právní úprava postavení veteránů bezpečnostních 
sborů. Nedojde k nárůstu prestiže veteránů.   

 

Varianta č. 1 – novelizace stávajících právních předpisů  
Přínosy:  
Nedojde k nárůstu počtu právních předpisů. 

Zápory:  
Právní úprava zůstane roztříštěná a nepřehledná. 

Pokud nová právní úprava zavede kromě symbolického ocenění též další benefity  
pro veterány bezpečnostních sborů, dojde k nárůstu finančních nákladů. Jejich rozsah se 
bude odvíjet od množství zavedených benefitů a od přijaté definice veterána a s tím 
souvisejícího počtu veteránů, kteří budou mít na nové benefity nárok.  

 

Varianta č. 2 – nový zákon o veteránech bezpečnostních sborů  
Přínosy:  
Komplexní a přehledné řešení problémů v jediné právní normě s jednoznačně stanoveným 
gestorem této problematiky.  

Zápory:  
Pokud nová právní úprava zavede kromě symbolického ocenění též další benefity pro 
veterány bezpečnostních sborů, dojde k nárůstu finančních nákladů. Jejich rozsah se bude 
odvíjet od množství zavedených benefitů a od přijaté definice veterána a s tím souvisejícího 
počtu veteránů, kteří budou mít na nové benefity nárok.  
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4 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Náklady 
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 PČR, 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 
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 
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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. 

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.  

 

Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
Jako nevhodná se jeví nulová varianta, která sice nevznáší žádné finanční požadavky  
na státní rozpočet a rozpočty bezpečnostních sborů, avšak ponechává současný neutěšený 
stav. Nadále by existovala nedostatečná právní úprava a zcela jistě by nedošlo ke zvýšení 
prestiže veteránů bezpečnostních sborů. 

Nevhodné je rovněž přijetí varianty č. 1. Novelizací právních předpisů by sice nedošlo  
k nárůstu počtu právních předpisů, nicméně právní úprava by zůstala roztříštěná  
a nepřehledná. 

Jako nejvhodnější se proto jeví varianta č. 2, tedy přijetí nového zákona o veteránech 
bezpečnostních sborů. Jedná se o jediné komplexní a přehledné řešení problémů v jedné 
právní normě s jednoznačně stanoveným gestorem této problematiky.  
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5 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Po zhodnocení přínosů a záporů popsaných u jednotlivých variant se jako nejvhodnější jeví 
varianta č. 2. Jako méně vhodná se pak jeví varianta č. 1, nejméně vhodná je nulová 
varianta. 

6 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Z legislativně technického hlediska se jako nejvhodnější jeví přijetí nového zákona namísto 
novelizace stávajících právních předpisů.  

Nabytí účinnosti nové právní úpravy bude navrženo tak, aby byla zachována dostatečná 
doba legisvakance na přípravu její realizace, resp. implementace. 

Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“) vypracuje po schválení věcného záměru zákona vládou 
paragrafované znění nového zákona o veteránech bezpečnostních sborů a teze prováděcího 
právního předpisu. Již při jejich zpracování bude úzce spolupracovat s dotčenými ústředními 
orgány státní správy, aby bylo zajištěno bezproblémové zavedení nové právní regulace. 
Předpokládá se nabytí účinnosti zákona dnem 1. ledna 2021.  

7 Přezkum účinnosti regulace 
Přezkum účinnosti bude prováděn v pravidelných intervalech za využití nástrojů ex post RIA 
postupně až poté, co navrhovaná nová právní úprava vstoupí v platnost a nabude účinnosti.  

Samotný návrh zpracování nové právní úpravy vychází z požadavků odborné veřejnosti.  
V případě přijetí nového zákona o veteránech bezpečnostních sborů bude k přezkumu 
účinnosti docházet nadále na základě úřední činnosti MV a konzultací s dotčenými subjekty. 
V důsledku této činnosti bude následně zvažována případná novelizace či úplné odstranění 
těch ustanovení, která se v praxi neosvědčí, a naopak zavedení takových změn, které by 
působení dotčené právní regulace v praxi zefektivnily.  

Přezkum účinnosti regulace bude MV provádět kontinuálně.  

8 Konzultace a zdroje dat 
Konzultace byly provedeny se zástupci Nezávislého odborového svazu PČR, spolku Veterán 
Policie ČR a zástupci státní správy.   

9 Kontakt na zpracovatele RIA 
Ministerstvo vnitra ČR, 
odbor bezpečnostní politiky 
 
Mgr. Milena Bačkovská 
milena.backovska@mvcr.cz 
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tel. 974 832 767 
 

Mgr. et Mgr. Sylvie Reterová 
sylvie.reterova@mvcr.cz 
tel. 974 833 197 
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