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ZÁKON 

ze dne …………… 2019, 

kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků  

bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

Čl. I 

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

 

 

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve 

znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 

626/2004 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., 

zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 189/2006 

Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 

341/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., 

zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 298/2016 

Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 

247/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., 

zákona č. 235/2018 Sb., se mění takto: 

 

1. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 8a 

Vyšší hodnostní označení udělované „in memoriam“ nebo bývalému příslušníkovi 

(1)  Příslušníkovi, kterým zemřel při plnění úkolů bezpečnostního sboru lze udělit vyšší 

služební označení, než náleželo jeho poslední služební hodnosti. 

(2) O udělení vyššího služebního označení „in memoriam“ rozhoduje ředitel bezpečnostního 

sboru na návrh služebního funkcionáře s personální pravomocí. 

(3) Ředitel bezpečnostního sboru může udělit čestné vyšší hodnostní označení i bývalému 

příslušníkovi bezpečnostního sboru, a to na návrh spolku sdružujícího bývalé příslušníky 

bezpečnostních sborů.“   

2. V § 115 odst. 1 se věty druhá až čtvrtá zrušují.  

 

3. V § 115 se odstavec 2 zrušuje 

 

 Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 

 

4. V § 115 odst. 2 se na konci věty tečka nahrazuje slovy „tak, aby byl zachován princip 

zásluhovosti mezi jednotlivými základními tarify i mezi všemi tarifními stupni a zaokrouhluje 

je na desítky korun nahoru.“ 
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5.  V § 123 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který 

zní:  

„(2) U příležitosti dovršení služebního poměru v délce deseti, třinácti, šestnácti, osmnácti, 

dvaceti, dvaadvaceti, čtyřiadvaceti a sedmadvaceti let trvání služebního poměru se 

příslušníkovi udělí odměna ve výši průměrné nominální mzdy v ČR za předminulý kalendářní 

rok.“ 

  
6. V § 166 odst. 1 se na konci věty první tečka nahrazuje čárkou a doplňuje text „s výjimkou 

příplatku za službu v zahraničí podle § 119 a odměn podle § 123.“ 

 

 
   

Čl. II  

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po jeho 

vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 5, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 
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