
IV. 
Odůvodnění 

 
I. Obecná část 

 

První výpočet náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti 
ke službě a náhrady nákladů na výživu pozůstalých vychází z průměrného služebního příjmu 
příslušníka, kterého dosahoval ke dni vzniku tohoto nároku. V zájmu zajištění aktuálnosti 
služebního příjmu, kterého by příslušník pravděpodobně dosáhl v původní práci a pracovišti, 
nebýt služebního úrazu nebo nemoci z povolání, je nutné reagovat na změny, které nastaly 
ve vývoji úrovně služebního příjmu. Průměrný služební příjem je zvyšován prostřednictvím 
nařízení vlády vydávaného na základě zmocnění v čl. 78 Ústavy České 
republiky: „K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. 
Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.“, a v § 103 odst. 9 zákona č. 
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o služebním poměru“): „Vláda může s ohledem na změny, jež 
nastaly ve vývoji úrovně služebního příjmu, upravit podmínky, výši a způsob náhrady za 
ztrátu na služebním příjmu, která náleží příslušníkovi po skončení neschopnosti ke službě 
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání.“, a to v návaznosti na valorizaci 
průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 
neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých platnou pro civilní sféru 
zabezpečovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Tímto krokem tak dochází 
k vyrovnanosti podmínek při odškodňování příslušníků a pozůstalých podle zákona o 
služebním poměru se zaměstnanci a pozůstalými odškodňovanými podle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). 

Úprava valorizace průměrného služebního příjmu se ode dne nabytí účinnosti zákona, 
tedy od 1. ledna 2007, provádí jako samostatná právní úprava. Do roku 2007 byl průměrný 
služební příjem valorizován na základě nařízení vlády, které bylo primárně vydané 
pro zaměstnance odškodňované podle zákoníku práce. 

K valorizaci průměrného služebního příjmu pro účely odškodňování služebních úrazů 
a nemocí z povolání dochází zpravidla se stejnou časovou účinností jako k valorizaci 
důchodů. Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2019 se předpokládá zvýšení základní výměry 
důchodu o 3,4 %, bylo přistoupeno k přípravě tohoto návrhu nařízení vlády. Zvýšení náhrady 
za ztrátu na služebním příjmu a náhrady nákladů na výživu pozůstalých o 3,4 % si vyžádá 
náklady na státní rozpočet v roce 2019 přibližně ve výši 1.500.000 Kč na cca 220 osob, 
přičemž půjde převážně o kapitolu rozpočtu Ministerstva vnitra; u ostatních kapitol rozpočtu 
půjde o náklady nepatrné. Navýšení pro rok 2019 bude pokryto v rámci přidělených 
rozpočtových prostředků. 

S obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo pracováno. Plán 
legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018, schválený usnesením vlády ze 
dne 7. února 2018 č. 91, neobsahuje u tohoto legislativního úkolu povinnost provést 
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hodnocení dopadů regulace RIA. Předložený návrh patří ke skupině prováděcích právních 
předpisů (s náklady na jeho realizaci bylo počítáno již v zákoně č. 361/2003 Sb.). 

Předmětné zvýšení nebude mít dopad 

− do ostatních veřejných rozpočtů ani na podnikatelské prostředí České 
republiky, 

− na rovné postavení mužů a žen, 

− do ochrany soukromí osob a osobních údajů, 

− na bezpečnost a obranu státu, 

− na zhodnocení korupčních rizik. 

Návrh není v rozporu s ratifikovanými a vyhlášenými mezinárodními smlouvami 
o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, a právo ES/EU 
se na danou problematiku nevztahuje. 

 

II. Zvláštní část 
 

K § 1: 

Navrhovaná právní úprava stanoví, že průměrný služební příjem rozhodný pro výpočet 
náhrady za ztrátu na služebním příjmu a náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle zákona 
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 
předpisů, se zvyšuje o 3,4 % stejně jako podle úpravy pracovněprávní. 

Vzhledem k tomu, že úprava náhrad za ztrátu na služebním příjmu a náhrad nákladů 
na výživu pozůstalých byla do 31. 12. 2006 zabezpečena přímými zmocněními k úpravě 
pracovněprávní (§ 96 odst. 2 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie 
České republiky, § 110 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě), 
valorizace náhrad byly v souladu s těmito předpisy realizovány. Ode dne nabytí účinnosti 
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, je třeba 
realizovat speciální právní úpravu. V dosavadním období byla provedena nařízením vlády 
č. 368/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti 
ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání, nařízením vlády 
č. 347/2008 Sb., o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých, nařízením vlády 
č. 466/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke 
službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na 
výživu pozůstalých, nařízením vlády č. 412/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na 
služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí 
z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých, nařízením vlády č. 377/2011 
Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě 
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu 
pozůstalých, nařízením vlády č. 484/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním 
příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB6GCVVJ4)



a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a naposled nařízením vlády č. 454/2013 
Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě 
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu 
pozůstalých, nařízením vlády č. 314/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním 
příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání 
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení pomníku nebo desky, 
nařízením vlády č. 397/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení 
neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady 
nákladů na výživu pozůstalých, nařízením vlády č. 424/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu 
na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo 
nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a nařízením vlády č. 
432/2017 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke 
službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na 
výživu pozůstalých 

 

K § 2: 

Stanoví se, že vznikne-li nárok na náhradu po 31. prosinci 2018, zvýšení průměrného 
služebního příjmu se neprovede, neboť jeho úroveň již odpovídá vývoji úrovně služebního 
příjmu v roce přiznání nároku. 

 

K § 3: 

Stanoví se, že se úprava provede bez žádosti příslušníka nebo pozůstalých a dále 
se stanoví, kdy příslušník musí o úpravu průměrného služebního příjmu požádat a zároveň 
se stanoví, od kdy mu přísluší. 

 

K § 4 

Stanoví se datum nabytí účinnosti tak, aby účinnost předcházela datu, od něhož 
příslušníku zvýšená náhrada za ztrátu na služebním příjmu, popř. pozůstalým zvýšená náhrada 
nákladů na výživu, přísluší. 
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