
IV. 
Odůvodnění 

K návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém 
mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

1) Obecná část 
 
a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění principů 

 
Zákonem č. 247/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o služebním poměru“), došlo k navýšení úmrtného z původního trojnásobku 
na dvanáctinásobek měsíčního služebního příjmu zemřelého příslušníka, které se 
vyplácí pozůstalým pro případ, že služební poměr příslušníka ve služebním poměru 
skončí jeho úmrtím.  

 
V návaznosti na změnu Zákona o služebním poměru je žádoucí provést i 

změnu právní úpravy na úseku požární ochrany, kdy konkrétně na základě nařízení 
vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na 
zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 
„Nařízení vlády“), lze poskytnout jednorázové mimořádné odškodnění ve výši 
šestinásobku průměrné mzdy pozůstalým dětem, čtyřnásobek průměrné mzdy 
pozůstalému manželu, čtyřnásobek průměrné mzdy v úhrnné výši pozůstalým 
rodičům, a do úhrnné výše čtyřnásobku dalším pozůstalým osobám, které byly 
odkázány výživou na zemřelého, který následkem poškození na zdraví v souvislosti s 
plněním úkolů jednotky požární ochrany nebo při poskytování osobní pomoci na 
výzvu velitele zásahu zemřel.  

 
Podle předkládaného návrhu nařízení vlády, kterým se mění Nařízení vlády, 

dojde k sjednocení navýšení vypláceného odškodnění v případě úmrtí na 
dvanáctinásobek a to všem skupinám pozůstalých. V případě schválení návrhu 
nařízení bude odstraněna dnešní nedůvodná disharmonie ve výši částek 
poskytovaného odškodnění při úmrtí, k němuž došlo při plnění úkolu ve veřejném 
zájmu. Úplného srovnání nelze dosáhnout s ohledem na různorodost základů pro 
stanovení výše odškodného. V případě odškodnění podle Zákona o služebním poměru 
tento laboruje s pojmem „měsíční služební příjem“ a Nařízení vlády s pojmem 
„průměrná nominální měsíční mzda fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažená 
podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok“, 
který je následně užíván ve formě legislativní zkratky „průměrná mzda“.  

 
Poslední změna výše odškodnění podle Nařízení vlády byla provedena v roce 

2002.  
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b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Návrhem nařízení vlády se provádí zákon č.  133/1985 Sb., o požární ochraně 
ve znění pozdějších předpisů. Návrh nařízení je v plném souladu s tímto zákonem, 
včetně zákonného zmocnění podle § 81 odst. 1 a 2 tohoto zákona. 
 
 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.  
 

d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 
 

Problematika jednorázového mimořádného odškodnění osob za poškození na 
zdraví při plnění úkolů požární ochrany není právem Evropské unie upravena. 
 
 

e) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

V současném právním stavu existuje nesoulad mezi Zákonem o služebním 
poměru, který pozůstalé odškodňuje dvanáctinásobkem měsíčního služebního příjmu a 
platným a Nařízením vlády, které pozůstalé odškodňuje nejvýše šestinásobkem 
průměrné mzdy. Důvodem realizace změny je odstranění této zjevné disproporce. 

 
f) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána 
 

Navrhovaná právní úprava není předmětem regulace formou mezinárodních 
smluv. Navrhované řešení je slučitelné s mezinárodními smlouvami o lidských 
právech a základních svobodách, zvláště pak s Úmluvou o ochraně lidských práv a 
základních svobod a jejími protokoly.  
 

g) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
 

Lze důvodně předpokládat, že navrhovaná právní úprava bude mít finanční 
dopad na veřejný rozpočet i podnikové prostředí.  

Odhad výše finančního a hospodářského dopadu na veřejný rozpočet je možné 
stanovit podle statistik. V rámci Hasičského záchranného sboru České republiky za 
posledních 10 let, bylo řešeno v průměru jedno odškodnění dobrovolného hasiče (z 
jednotky sborů dobrovolných hasičů obce). V rámci jednorázového odškodnění bylo 
řešeno na Ministerstvu vnitra – generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru 
České republiky za posledních 10 let jedno odškodnění za úraz člena jednotky. 
Z tohoto pohledu se z důvodu dostatečných rezerv předpokládá odškodnění v průměru 
maximálně jednou do roka, částka by byla v řádu stovek tisíc korun za rok. Tato 
částka je plánována již v rámci rozpočtu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky.  
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Dopad na podnikové rozpočty je předpokládán v souvislosti s jednorázovým 

odškodněním zaměstnancům podniku, členům jednotky sboru dobrovolných hasičů 
podniku, jakož i jiným zaměstnancům právnické osoby nebo podnikající fyzické 
osoby a pozůstalým po nich. Toto odškodnění je poskytováno ze strany právnické 
osoby nebo podnikající fyzické osoby, pokud ke škodě na zdraví došlo v souvislosti s 
činností jejich jednotek požární ochrany na vlastní nemovitosti nebo v jejich vlastních 
objektech. Rozsah tohoto dopadu by neměl být zásadní.   
 

h) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace 
 

Současný stav ani jeho změna podle návrhu nemá vztah k otázce zákazu 
diskriminace. 
 

i) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhované řešení nemá dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů. 
 

j) Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhované řešení nemá dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 
 

k) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhované řešení nemá přímý dopad na bezpečnost nebo obranu státu. Lze 
hovořit o nepřímém pozitivním dopadu na bezpečnost nebo obranu státu v návaznosti 
na odškodňování související s plněním úkolu v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR. 

 
2) Zvláštní část 

 
Čl. I 

K bodu 1 
Aktualizace zastaralé terminologie v souladu s § 67 odst. 2 a 3 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti. 
 
K bodu 2 
Ukazatel průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře ČSÚ nesleduje od referenčního roku 
2017 a nelze jej proto využít pro výpočet odškodnění osob za poškození na zdraví při 
plnění úkolů požární ochrany. Z důvodu přechodu na novou evropskou metodiku ESA 
2010 jej ČSÚ nadále již nesleduje v rámci výkonu státní statistické služby, ale výhradně 
pro účely zákona č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem 
funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců 
Evropského parlamentu, a v souladu s nařízením vlády č. 102/2018 Sb. ze dne 23. května 
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2018 o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny. Pro jiné 
účely je možné využít pouze statistický ukazatel „průměrné hrubé měsíční nominální 
mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství“. Tento statistický 
ukazatel zveřejňuje Český statistický úřad na svých internetových stránkách. 
 
K bodům 3 a 4 

Nařízení vlády č. 34/1986 Sb. se mění tak, že podle bodu 1. se v § 2 odst. 2 písm. a) 
zvyšuje výše jednorázového mimořádného odškodnění na dvanáctinásobek průměrné 
mzdy. Podle bodu 2. se v § 2 odst. 2 písm. b) až d) zvyšuje výše jednorázového 
mimořádného odškodnění na dvanáctinásobek průměrné mzdy. Pří stanovení této výše 
byla inspirací obsahově obdobná právní úprava odškodnění podle Zákona o služebním 
poměru.  
 
K čl. II 
 
 Účinnost nařízení se navrhuje stanovit patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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