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Úplné znění vybraných ustanovení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

„§ 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.“   

 

§ 115 

Stupnice základních tarifů 

(1) Příslušníkům se stanoví stupnice základních tarifů v jedenácti tarifních třídách a v každé z 

nich ve dvanácti tarifních stupních. Základní tarify v tarifních třídách se zvyšují oproti 

nižšímu základnímu tarifu o procentní přírůstek, který činí 8,5 %. Základní tarif ve dvanáctém 

tarifním stupni činí 1,5násobek základního tarifu v prvním tarifním stupni. Základní tarify v 

tarifních stupních se oproti nejblíže nižšímu stupni zvyšují o shodný procentní přírůstek. 

(2) Základní tarify se zaokrouhlují na desítky korun nahoru. 

(3) (2) Stupnici základních tarifů stanoví vláda nařízením „tak, aby byl zachován princip 

zásluhovosti mezi jednotlivými základními tarify i mezi všemi tarifními stupni a 

zaokrouhluje je na desítky korun nahoru“. 

 

 

§ 123 

Odměna 

(1) Příslušníkovi lze poskytnout odměnu, kterou je možno jednorázově ocenit 

a) splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu, 

b) splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného příslušníka, nebo 

c) dosavadní výkon služby při dovršení 50 let věku. 

 

(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. 

 

 

 

 

§ 166 

Měsíční služební příjem pro účely stanovení výše výsluhových nároků 

(1) Za měsíční služební příjem se pro účely stanovení výše výsluhových nároků považuje 

průměrný hrubý služební příjem poskytovaný za předchozí kalendářní rok přede dnem 

skončení služebního poměru příslušníka, s výjimkou příplatku za službu v zahraničí podle 

§ 119 a odměn podle § 123. Jestliže služební poměr skončil posledním dnem kalendářního 

roku, zjišťuje se průměrný hrubý měsíční služební příjem z tohoto kalendářního roku. Trval-li 

služební poměr po dobu kratší než 1 rok, zjišťuje se průměrný hrubý měsíční služební příjem 
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z celé doby trvání služebního poměru. Je-li to pro příslušníka výhodnější, zjišťuje se 

průměrný hrubý služební příjem za předchozí 3 kalendářní roky. 
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