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IV. 
 

Odůvodnění 
 

Obecná část 
 
Podle ustanovení § 115 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, vláda stanoví nařízením vlády stupnice základních tarifů pro příslušníky 

bezpečnostních sborů. Navrhované nařízení vlády stanoví stupnice základních tarifů 

pro příslušníky bezpečnostních sborů.  

 Dne 1. července 2019 nabyl účinnosti zákon č. 163/2019 Sb., kterým byl 

novelizován, kromě jiného, § 115 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů. Novelou zákona byl zrušen procentuální přírůstek 

a rozdíl 1,5násobku mezi dvanáctým a prvním tarifním stupněm. Nově lze tedy tarifní 

platy navyšovat všem příslušníkům bezpečnostních sborů o stejnou částku. 

Příslušníkům bezpečnostních sborů se stanoví stupnice základních tarifů v jedenácti 

tarifních třídách a v každé z nich ve dvanácti tarifních stupních. Dle předcházející 

právní úpravy se základní tarify zvyšovaly oproti nižšímu základnímu tarifu o 

procentní přírůstek, který činil 8,5 %. Základní tarif ve dvanáctém tarifním stupni činil 

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

stupních se oproti nejblíže nižšímu stupni zvyšovaly o shodný procentní přírůstek. 

Touto úpravou došlo ke snížení procentuálního rozdílu mezi jednotlivými platovými 

třídami. Tento rozdíl se v současné době pohybuje v intervalu 7,66 – 8 %. Rozdíl 

mezi základním tarifem a tarifem ve dvanáctém stupni se snížil jen minimálně. 

Pro potřeby návrhu nařízení vlády byly za základ použity základní tarify 

zvýšené na základě dohody mezi vládou a odborovými organizacemi o 1 500 Kč. 

Stupnice základních tarifů jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení vlády. 

Navrhovaná úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána, ani s právem Evropské unie, neboť se týká pouze otázek, pro které 

komunitární právo nestanoví zvláštní úpravu. Návrh důsledně stanoví  jednotné 

podmínky pro poskytování platu pro muže i ženy, nemá dopad na životní prostředí a 

neovlivňuje podnikatelské prostředí. Návrh nemá žádný dopad na problematiku 

ochrany soukromí a osobních údajů, nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu 

a s jeho přijetím nejsou spojena žádná korupční rizika. 
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Zvláštní část 
 
K § 1 a 2 

Návrh nařízení vlády stanoví v přílohách dvě stupnice základních tarifů, platné 

pro příslušníky bezpečnostních sborů, z nichž druhá je navýšena oproti první stupnici 

o 10 %. Okruh příslušníků, jimž náleží platový tarif podle zvýšené stupnice 

základních tarifů, vychází z § 114 odst. 2 zákona. 

 
K § 3 

Zrušuje se nařízení vlády 304/2018 Sb., kterými byly stanoveny stupnice 

základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanoveny pro rok 2019. 

 
K § 4 

Účinnost nařízení vlády se navrhuje od 1. ledna 2020. 
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